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APRESENTAÇÃO: SOBRE O EVENTO
O Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte Educação” foi criado em 2012, numa
parceria entre a UNESP/SP e ICCC/Cunha e se propõe a discutir a ponte entre o universo
da Cerâmica e da Educação.Este debate, iniciado no I Seminário e aprofundada no II
Seminário que aconteceram na cidade de Cunha - SP. A terceira edição do evento,
realizada em 2014, em Bogotá, Colômbia, extrapolou as fronteiras do Brasil, ganhando
uma outra dimensão; e ampliou o escopo das discussões para abarcar também os
aspectos culturais e seus desdobramentos em diversos modelos de educação formal e
não formal em que a cerâmica está inserida. Abraçando a proposta do evento, o curso de
Artes Aplicadas, ênfase em cerâmica, da Universidade Federal de São João del Rei, traz
para si a responsabilidade de dar continuidade a esse importante fórum para o fomento
da Cerâmica no Brasil e no mundo em todos os seus desdobramentos.Em sua quarta
edição, o seminário se realizará na histórica cidade de São João del Rei - MG, no Campus
Tancredo Neves da Universidade Federal de São João del Rei, nos dias 2, 3 e 4 de
setembro.
IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A
CERÂMICA NA ARTE EDUCAÇÃO
Nesta edição do evento continuaremos trocando experiências sobre o ensino da cerâmica
artística em diversos tipos de programas acadêmicos, discutindo seus conteúdos e
metodologias. Abordaremos também o ensino da cerâmica como forma de preservação
da memória e da identidade dos povos, em seus saberes e fazeres e ainda em seu
repertório formal e simbólico. A cerâmica será concebida neste evento como veículo e
receptáculo do patrimônio material e imaterial de diversas etnias e tradições, e como
testemunha material da própria história humana.
Participantes: professores e alunos do ensino técnico, da graduação e pós-graduação,
ceramistas, artistas, educadores, e comunidade em geral.
Objetivos:
 Avaliar e buscar a melhor estrutura pedagógica para os cursos de cerâmica em
nível técnico; superior e de pós-graduação.
 Investigar as diversas modalidades de educação e fomento da cerâmica e suas
metodologias e conteúdos mais adequados.
 Explorar as possibilidades da cerâmica como materialização e fonte de estudo da
cultura e da história dos povos e comunidades ceramistas.
 Trazer à tona o papel dos museus e acervos em prol do reconhecimento da
cerâmica como um dado eficaz na preservação da memória dos povos.
O seminário fornecerá certificado de participação com 30 horas de atividades.
DATAS IMPORTANTES:
INSCRIÇÕES DE TRABALHOS: ATÉ 2 DE MAIO. RECEBIMENTO DOS TRABALHOS
ATRAVÉS DO EMAIL: ceramicanaeducacao@ufsj.edu.br (juntamente com a ficha de
inscrição abaixo)
INSCRIÇÕES COMO PARTICIPANTE OUVINTE: ATÉ 31 DE AGOSTO, POR E-MAIL
ceramicanaeducacao@ufsj.edu.br (enviar ficha de inscrição abaixo)
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ACEITES E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: DIVULGAÇÃO ATÉ 2 DE JULHO (pelo site do
evento: http://www.ufsj.edu.br/artes/iv_seminario_internacional.php ).
Local: São João del Rei – Minas Gerais, Brasil
Anfiteatro da Biblioteca do CTAN (Campus Tancredo Neves) da Universidade Federal de
São João del-Rei - UFSJ. Auditório da Biblioteca e Laboratório Escola de Cerâmica.
Data: 2, 3 E 4 DE SETEMBRO de 2015.
Todos os participantes (palestrantes e ouvintes) devem preencher esta ficha de
inscrição para receber os certificados:
FICHA DE INSCRIÇÃO
IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CERÂMICA NA ARTE-EDUCAÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
ENDEREÇO:
CIDADE: ESTADO:
TELEFONES:( ) CELULAR: ( )
EMAIL:
INSTITUIÇÃO NA QUAL ESTÁ VINCULADO :
INDIQUE ABAIXO QUAL É O SEU VÍNCULO COM A CERÂMICA:
( ) ALUNO ( ) PROFESSOR ( ) CERAMISTA ( ) ARTISTA PLÁSTICO
( ) OUTROS,QUAL?.......................................................................................
ESCREVA QUAL É A SUA EXPECTATIVA E INTERESSE PELO SEMINÁRIO:
.........................................................................................................................................
ATENÇÃO: ESSA FICHA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENCAMINHADA PARA O
EMAIL: ceramicanaeducacao@ufsj.edu.br
Línguas de trabalho: Português e Espanhol
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO:
Os trabalhos serão aceitos na forma de artigos, e deverão conter: título, autoria, resumo (de 100 a
200 palavras, assegurando informação precisa quanto ao motivo do estudo, à metodologia adotada,
aos resultados e à conclusão), palavras-chave (até quatro), texto e referências (de acordo com a
normatização atualizada da ABNT). Estes devem ter no mínimo sete (07) e no máximo quinze (15)
páginas, excluindo-se os anexos. Seguir a formatação:
- Fonte: Arial, tamanho 12, justificada, espaçamento 1,5 da entrelinha
- Margens: 3,0 cm à direita, esquerda, inferior e superior em papel A4
Todas as páginas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, a numeração deve ser
apresentada a partir da primeira página textual, em algarismo arábico, no canto superior direito.
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EXPEDIENTE
1.1. ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
Prof.ª Dra. Luciana Beatriz Chagas – Coordenadora do Curso de Artes Aplicadas/ DAUAP
Prof.ª Dra. Zandra Coelho de Miranda - Artes Aplicadas/ DAUAP
Prof. Ms. Cristiano Lima Sales - Artes Aplicadas/ DAUAP
1.2. REVISÃO DOS ANAIS E MONTAGEM TÉCNICA DO SEMINÁRIO
Prof.ª Dra. Luciana Beatriz Chagas
Prof.ª Dra. Zandra Coelho de Miranda
Prof. Ms. Cristiano Lima Sales
Prof. Ms. Bruno de Guimaraens Amarante
Prof. Dr. Kleber José da Silva
1.3. CONVIDADOS PARA AS MESAS REDONDAS
Adel Souki (UFMG)
Cláudia Silveira (SENAR-MG)
Graciela Olio (UNA, Argentina)
Jean Jacques Vidal (UNESP)
Lalada Dalglish (UNESP)
Lorena D’Arc (UEMG)
Mary di Iorio, Lalada Dalglish (UNESP)
Rogério Godoy (UFSJ)
1.4. MEDIADORES DAS MESAS REDONDAS
Cristiano Lima Sales
Luciana Beatriz Chagas
Zandra Coelho de Miranda
1.5. PARTICIPANTES DAS MESAS DE COMUNICAÇÕES
Aldair José Batista de Souza
Amanda Victória Silva
Bruno de Guimaraens Amarante
Camila da Costa Lima
Cláudio Guilarduci
Cristiano Lima Sales
Dayana Soares Araújo
Emanuel Guedes Soares da Costa
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Elaine Regina dos Santos
Eriel de Araújo Santos
Fátima Terra
Flavia Leme de Almeida
Franciane Sousa Ladeira Aires
Gloria del Pilar Garzon Velez
Isis Bey Trindade
Jair Soares Junior
Janaína Braga Trindade
João Camillo Machado de Campos
Kleber José da Silva
Luciana Beatriz Chagas
Luciana Bernardinello
Luzia de Mendonça
Mariana Novaes
Mayra Lucía Carrillo Colmenares
Maria Betânia Silveira
Maria Clara Sant’Anna
Maria da Conceição Andrade Souza
Márlon Souza Vieira
Milena Guerson
Pauline Krindges Bisutti e Viviane Diehl
Suzanne G. M. Mazzamati
Vanessa Lopo Bezerra
Wagner Penedo Priante
Zandra Coelho de Miranda
1.6. ENDEREÇO PARA CONTATO:
Universidade Federal de São João del-Rei
Campus Tancredo Neves - CTan
Av. Visconde do Rio Preto, s/no - BR 494
Bairro: Colônia do Bengo
CEP 36301-360 São João del-Rei, MG
Coordenadoria: LEC (Laboratório Escola de Cerâmica)
Telefones: (32) 3379-4974 (LEC) e 3373-3967 (Dauap)
E-mail: coaap@ufsj.edu.br
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IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A CERÂMICA NA ARTE EDUCAÇÃO
Programação:
Período de realização do Seminário:
02/09/2015 a 04/09/2015
Cronograma de atividades
Dia 02/09/2015 – quarta-feira
14:00 às 15:30h – Sessão de abertura:


Pró-reitor de ensino da UFSJ, Marcelo Andrade



Organizadores do IV Seminário Internacional: Luciana Chagas (UFSJ), Lalada Dalglish
(UNESP), Mayra Lucía Carrillo (Colômbia) e Fátima Terra (ICCC).



Local: Anfiteatro da Biblioteca do CTAN

15:30h: Lançamento do livro: “A Cerâmica no Brasil - Sistematização Bibliográfica”, de Mary di Iorio
16:00 às 16:30 – Intervalo
16:30 às 18:00 – Comunicações de Trabalhos: Mesas 1 e 2
18:00 às 18:30 – Intervalo
18:30 às 19:00– Abertura da Exposição “A Urna da Minha Aldeia”, org. Cristiano Sales (UFSJ)
19:00 às 21:00 –Mesa Redonda 1: Cerâmica Contemporânea no Ensino


Convidados: Lorena D’Arc (UEMG), Adel Souki (UFMG), Graciela Olio, Claudia Toro e
Anabel González Alonso (UNA, Argentina)




Mediação: Luciana Chagas (UFSJ)
Local: Auditório da Biblioteca do CTAN

21:00 – Plenária: discussão sobre o tema apresentado na Mesa Redonda
21:30 – Agenda do dia seguinte e encerramento das atividades do dia
Dia 03/09/2015 – Quinta-feira
14:30 às 16:00 – Comunicações de Trabalhos: Mesas 3 e 4
16:00 às 16:30 – Intervalo
16:30 às 18:30 – Comunicações de Trabalhos: Mesas 5 e 6
18:30 às 19:00 – Intervalo
19:00 às 21:00 – Mesa Redonda 2: Tributo a D. Isabel


Convidados: Lalada Dalglish (UNESP), Deusani Gomes dos Santos, Maria José
Gomes da Silva (Dona Zezinha) e Rogério Godoy (UFSJ)



Mediação: Zandra Miranda (UFSJ)



Local: Auditório da Biblioteca do CTAN

21:00 – Plenária: discussão sobre o tema apresentado na Mesa Redonda
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21:30 – Agenda do dia seguinte e encerramento das atividades do dia
Dia 04/09/2015 – Sexta-feira
14:30 às 16:00 – Comunicações de Trabalhos: Mesas 7 e 8
16:00 às 16:30 – Intervalo
16:30 às 18:00 – Comunicações de Trabalhos: Mesas 9 e 10
Local: Auditório da Biblioteca do CTAN
18:00 às 19:00 – Intervalo
19:00 às 21:00 – Mesa Redonda 3: Cerâmica Indígena e popular Brasileira


Convidados: Vanginei Leite (Nei Xacriabá), Jean Jacques Vidal (UNESP) e Cláudia
Silveira (SENAR-MG)




Mediação: Cristiano Lima Sales (UFSJ)
Local: Auditório da Biblioteca do CTAN

21:00 – Avaliação e encerramento solene do evento com coquetel.
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A CERÂMICA QUILOMBOLA DE PALMITAL E JAGUARA

MIRANDA, Zandra Coelho de
Doutora, professora na Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ),
zandra.coelho@gmail.com
GÓIS, Lilian
Graduanda, Bolsista de extensão UFSJ, ligois84@gmail.com
NASCIMENTO, Vítor Augusto do
Graduando, Bolsista de extensão UFSJ, vitornascimento50@gmail.com
TRINDADE, Isis Bey
Graduanda, Bolsista de extensão UFSJ, beytrindade@gmail.com

RESUMO
Convidado para avaliar a possibilidade de reinserção da cerâmica como fonte de renda nas
comunidades quilombolas, o programa Museu do Barro da UFSJ realiza várias visitas aos quilombos
de Palmital e Jaguara, inicialmente para fins de prospecção de argilas e engobes, que uma vez
testados, foram utilizados em oficinas de cerâmica, visando resgatar este fazer tradicional quilombola.
As oficinas geraram diversos questionamentos e reflexões sobre a origem da prática ceramista dentro
destes quilombos, e seu papel no resgate da identidade e auto-estima das comunidades. Com a
descoberta de argila branca, de boa qualidade em Palmital, e com continuidade das oficinas, esperase poder desenvolver produtos em cerâmica e oferecer uma alternativa de geração de renda.
PALAVRAS-CHAVE: Cerâmica, Educação, Identidade.

ABSTRACT
The outreach program Museu do Barro was invited o evaluate the possibility of reintroducing the
ceramic making skills in quilombola communities descendent of slaves, in the region of Nazareno city,
called Palmital and Jaguara. Initially we looked for clays and slips, that, once prepared and tested
were used in ceramic workshops, to show this community the process of modelling and firing their
local material. These brought forward various questionings about the origin of ceramic making in
those communities, and its role in reconstructing identity and self esteem. With the finding of a good
quality white clay in Palmital and the continuity of the workshops, we look forward to developing of
good quality products and offering an alternative income to the communities.
PALAVRAS-CHAVE: Ceramics, Education, Identity.
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INTRODUÇÃO
O Museu do Barro é um programa de extensão que está em atividade desde 2012, quando começou
a fazer o levantamento do acervo de cerâmicas doado pelo Almirante Max Justo Guedes, juntamente
com o imóvel conhecido como Fortim dos Emboabas para a Universidade Federal de São João dl Rei.
A equipe do Museu do Barro Cresceu apos a aprovação da Implantação do Centro de Referência da
Cultura Popular no Fortim, com verbas aprovadas para o ano de 2013 e com a continuidade do
financiamento no projeto aprovado para 2014. Nossa equipe pôde, com isto, aprofundar as pesquisas
sobre o acervo, publicando panfletos e um Catálogo para divulgar o mesmo junto à comunidade
academica e ao público em geral.
Oferecemos initerruptamente oficinas à comunidade a partir do Inverno Cultural de 2012, e, com o
acervo organizado provisoriamente nos armários existentes no imóvel chegamos a receber visitantes
e manter um plantão para visitas guiadas a pesquisadores, estudantes, turistas e à comunidade local.
No final de 2013 o imóvel foi interditado pelo setor de engenharia da UFSJ por estar em risco de
desabamento. Foram feitas escoras em alguns pontos da casa e o acesso do público ao imóvel foi
proibido.

Mesmo assim, utilizando-se da grande tenda colocada no pátio interno, as oficinas

foram mantidas, e os saberes e fazeres associados ao acervo continuaram a serem multiplicados com
a participação da comunidade sanjoanense em geral e em especial a comunidade do Alto das Merces.
Os temas e processos abordados nas oficinas foram muito variados, indo de brinquedos de pano a
tapetes de rua, mas priorizamos aqueles relacionados ao universo da cerâmica, com baixo custo de
execução e com possibilidades de geração de renda.
Oficinas para ensinar os artesãos do barro a fazer suas próprias ferramentas utilizando materiais de
sucata, confecção de fornos alternativos para a queima da cerâmica como o forno de cupinzeiro, ou o
forno feito a partir de tijolos comuns ofereciam o domínio sobre os meios de produção. oficinas de
destaque neste período foram os Acessórios Cerâmicos, produtos que depois de ganhar a
contribuição de materiais como sementes, madeira e bambu geraram as Biojóas, produzidas em uma
oficina de dois meses, em parceria com o projeto Afromemórias, e com financiamento da Fundação
Palmares. E a oficina Panelas de Barro, que teve quatro edições em 2014, onde mostramos técnicas
de modelagem inspiradas e utilizadas pelas "As paneleiras de Goiabeiras do Espírito Santo". Todas as
panelas foram queimadas no forno de cupinzeiro. Tivemos, também, um longo e divertido
cronograma para a criançada. E para comemorar a Copa do Mundo, realizamos a oficina de
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Construção de Tapetes de Rua, no Fortim, e ensinamos os alunos da Escola Municipal Maria Tereza a
produzir enfeites da Copa para decorar a escola. Na mesma escola, tivemos mais duas oficinas: a
Construção de Forno de Cupinzeiro e a Modelagem em Argila. No período de férias escolares,
realizamos a deliciosa oficina de Biscoitos Divertidos e no Dia das Crianças, elas se divertiram muito
na confecção de seus próprios brinquedos com a oficina Brinquedos de Pano. Para finalizar a
programação com as crianças, oferecemos a animada oficina Confecção de Birutas.
Para atender o público adolescente, realizamos a oficina Construção de Máscaras Cênicas
para os alunos do 9º ano da Escola Municipal CAIC. Os alunos com muita criatividade confeccionaram
lindas máscaras de gesso e papietagem, que depois fora utilizadas numa oficina de teatro. A
retrospectiva completa e detalhada das atividades do Museu do Barro pode ser consultada através
do link: https://www.facebook.com/museudobarroufsj

Figura 1: Imagens das atividades de extensão realizadas no âmbito do programa Museu do Barro, em suas
diversas frentes de trabalho.

A repercussão destes trabalhos acabou gerando um convite do coordenador do programa de
extensão Tugu-na para que fizéssemos uma visita aos quilombos de Pamital e Jaguara, localizadas
próximas ao município de Nazareno a 50 km de São João Del Rei. Desde 2003 o programa História e
Cultura Africana e Afro-Brasileira junto com o Grupo de Estudos Tugu-na, coordenados pelo
Professor Doutor Manuel Jauará, do Departamento de Ciências Sociais (DECIS) da Universidade
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Federal de São João del-Rei (UFSJ), desenvolve ações de extensão nas comunidades remanescentes
quilombolas Jaguara e Palmital, em Nazareno.
Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo abrangem o resgate da documentação e a coleta de
história oral para os registros cabíveis na obtenção de personalidade jurídica, dando assistência para
que elas sejam reconhecidas legalmente, assegurando a preservação dos valores culturais e dos
patrimônios materiais e imateriais das comunidades. Também buscam consolidar a formação e a
organização funcional da Associação dos Moradores das comunidades de Jaguara e Palmital, dentre
outros.
No final de 2013, a partir de documentos devidamente entregues para a Fundação Palmares,
órgão do Ministério da Cultura, foi publicado no diário da União o reconhecimento dessas duas
comunidades como sendo oficialmente Quilombolas e foi emitido um certificado, que o grupo Tuguna, formalmente entregou numa solenidade convocada para essa finalidade. Este documento
permite a comunidade pleitear diretamente recursos ao município, ao estado ou ao próprio governo
federal; além de possuir o direito de requerer, junto ao Incra, a demarcação formal das terras
Quilombolas que as tornam invioláveis e ainda impede qualquer tentativa de apropriação ou
usurpação ilegal.
Pensando na importância do resgate cultural destas comunidades e numa possibilidade de
gerar renda para as comunidades quilombolas e tendo como objetivo, trabalhar as técnicas da
cerâmica em Jaguara e Palmital, iniciamos uma parceria.
METODOLOGIA
Verificou-se uma alta vulnerabilidade social nestas comunidades, sendo que a fonte de
renda principal vem da colheita esporádica de café nas fazendas circunvizinhas. Durante uma visita à
Jaguara, o morador e líder da comunidade Sr. João, informou-nos que naquelas localidades já foram
encontrados cacos e restos de cerâmica antiga e que, outrora, fabricavam tijolos de adobe para a
construção das primeiras casas na comunidade. Ele orientou-nos na busca pelas amostras de barro e
levou-nos num local chamado por eles de “bica”, localizado atrás da igreja e de onde era retirado o
barro para se fazer o adobe. Amostras de terras e argilas foram recolhidas para realizarmos os testes;
retração, plasticidade, sinterização e coloração, no Laboratório Escola de Cerâmica da UFSJ.
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Figura 2 - Amostras de argila encontradas na Comunidade Jaguara.

Em Palmital foi constatado um grande potencial para o desenvolvimento de engobes - tintas
formuladas com terras e óxidos, pois seu solo é riquíssimo e possui uma grande diversidade de cores.
Também foram identificados cupinzeiros adequados para a construção de fornos alternativos,
tornando a produção cerâmica viável e acessível às comunidades. Na mesma ocasião coletamos
amostras para testes e realizamos inscrições para as oficinas, e o público, de faixa etária diversa, se
mostrou bastante interessado.

Figura 3 - Prospecção de argilas e engobes na Voçoroca localizada na Comunidade Palmital e um dos diversos
cupinzeiros existentes em Jaguara.
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Após as visitas de prospecção, no laboratório de cerâmica da UFSJ, realizamos testes
com as argilas coletadas nas duas comunidades observando a plasticidade e retração, mas nenhuma
apresentou ser apropriada para iniciar as atividades por apresentarem pouca plasticidade e muita
fragilidade após a queima das argilas. Já com as amostras das terras coletadas, conseguimos uma
variedade de cores e preparamos os engobes, que serão utilizados nas oficinas para as pinturas das
peças cerâmicas.

Figura 4 - Terras coletadas e queimadas, a argila de Jaguara demonstrou-se porosa e quebradiça.

Na segunda visita à comunidade de Palmital os testes foram apresentados e iniciamos as
atividades mostrando algumas técnicas simples de modelagem com argila e os participantes
puderam confeccionar alguns acessórios e utilitários. Usando diversas técnicas como, anelamento,
belisque e placas os participantes fizeram canecas, diversas miçangas, amuletos, medalhões,
acessórios, carimbos, entre outros. Neste momento houve bastante interação do grupo e eles
produziram uma quantidade significante de peças que foram colocadas em bancadas para, então,
poder secar. Depois, fomos com o grupo até a voçoroca, onde encontramos e coletamos diversas
cores de terras para a confecção das tintas, conhecidas como engobes. Na volta, mostramos aos
participantes o passo a passo na produção dos engobes e disponibilizamos aos participantes para
pintarem seus trabalhos. Ao encerrar a oficina, guardamos as peças produzidas, os engobes e as
ferramentas na própria varanda da casa.
Durante este encontro, um morador da comunidade levou um saco com uma amostra de
argila que haviam coletado num lago da comunidade, onde as crianças brincam e nadam. Numa
análise inicial feita pelo grupo, observamos que a argila encontrada era de cor branca e com
plasticidade, possivelmente uma argila de boa qualidade. Essa descoberta gerou grandes
expectativas de possuir uma fonte boa de argila na comunidade e, então, levamos essa amostra para
uma análise mais detalhada em laboratório. Os resultados foram surpreendentes. A massa mostrou-
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se bastante adequada para a realização das propostas. Além de grande plasticidade, a argila possui
uma boa sinterização, sendo bastante resistente depois da queima e apresentou também baixo nível
de retração. A coloração branca permaneceu, apresentando-se muito propícia para a aplicação de
engobes e esmaltes. Além da possibilidade de ser uma das características marcantes da cerâmica
desenvolvida na região, agregando grande valor artístico e comercial.

Figura 5 - Imagens das oficinas de modelagem e preparação de massas conduzidas nos quilombos de Palmital e
Jaguara.

DESENVOLVIMENTO
No último encontro de 2014, as atividades de modelagem foram retomadas e a professora Zandra
estimulou os participantes à produção de peças maiores, como panelas, canecas e vasos. A produção
foi bastante satisfatória e novamente essas peças foram levadas para queima no forno do
Laboratório Escola de Cerâmica da UFSJ.
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Os participantes se mostraram animados com o resultado de suas peças queimadas,
receberam materiais para desenvolverem novos trabalhos no período de recesso e a construção do
forno de cupinzeiro foi marcada para o início do próximo semestre.
Durante todo o processo buscamos analisar e discutir as dificuldades encontradas. Nesse
processo algumas ações foram propostas para o próximo semestre como a construção de um galpão
construído com baixo custo, utilizando materiais como adobe e outros. Contando com a ajuda dos
moradores, tencionamos adquirir um espaço adequado para a realização das atividades e que crie na
comunidade um sentimento de pertencimento e autonomia. Também discutimos as possíveis
metodologias a serem aplicadas e a necessidade de maior interação com outras atividades
desenvolvidas por outros núcleos do GTPAS nas comunidades. Com o auxílio de material teórico,
analisamos e comparamos às prática ceramistas desenvolvidas nas seguintes comunidades
quilombolas; Comunidade da Olaria, Irará-Bahia¹ e Comunidade da Região de Porto Trombetas –
Pará ², relacionando as características e semelhanças com as comunidades quilombolas de Palmital e
Jaguara em Minas Gerais.
Antes de analisamos a produção cerâmica dessas comunidades, observamos unanimidade
em relação a outros aspectos, como a alta vulnerabilidade social. Em diferentes proporções, as
comunidades analisadas enfrentam as mesmas dificuldades de acesso à educação, saúde, transporte
e outros fatores limitantes que reduzem e dificultam a compreensão dessas comunidades sobre suas
raízes, valores e saberes. Consequentemente, por parte dos próprios integrantes, há preconceito para
com sua cultura, e desta forma, uma desvalorização dos saberes. Inviabilizando assim a continuidade
dessas atividades, já que as gerações mais jovens não possuem interesse em tal aprendizado. Para
exemplificar, cito a fala de uma integrante da comunidade da Olaria, em Irará-BA, Elza Santos diz;
"Aqui o povo diz que fazer cerâmica é coisa de nego, por isso que ninguém quer fazer. O povo mais
velho que fazia, mas agora o povo mais jovem não quer se sujar fazeno panela, não! ". Tal fala reflete
a realidade dessas comunidades, onde a tradição ceramista é ameaçada de extinção.
Outra característica presente nessas comunidades é o fato do saber cerâmico ser
predominantemente dominado pelo gênero feminino. Uma tradição passada de mãe para filha, ou
sogra para nora. Focando nessa característica, observamos que o contexto histórico gerou esse
domínio feminino na atividade ceramista. Os relatos das mulheres mais velhas contam que as
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meninas desde cedo eram estimuladas a substituir as brincadeiras pela realização de atividades
domésticas, tarefas como cozinhar, lavar, cuidar dos irmãos menores, limpar a casa e etc. Nesse
contexto também aprendiam a modelar o barro e realizar queimas. A retirada do barro também é
realizada exclusivamente por mulheres. Na comunidade de Porto Trombetas/ PA, as mulheres fazem
um ritual, onde pedem licença para a retirada do barro, em tal ocasião elas cantam e posteriormente,
como oferenda de gratidão, deixam no local uma panela. Essa tradição se assemelha com a de
diversas comunidades indígenas, onde é aparente o respeito coma terra, a "Mãe natureza". Essa é
uma dentre outras características que nos faz especular acerca das origens e interações da produção
cerâmica quilombola, de origem africana e indígena.
As queimas também são de responsabilidade das mulheres, esse hábito reproduz o cotidiano
feminino que se volta para o cozimento de alimentos . Basicamente, as mulheres realizam todo o
processo da produção cerâmica, pois os homens saem do convívio familiar em busca de trabalho em
outras propriedades vizinhas, recebendo baixíssimos salários com a produção agrícola. Esse trabalho
é conhecido como a tarefa de ganhar dia, uma vez que os homens, em geral, não têm a quem vender
o dia, perdem o dia sem trabalhar e, portanto, não ganham nenhum dinheiro.
CONCLUSÃO
Por isso a importância da atividade cerâmica visando a geração de trabalho e renda,
centrando o foco nas determinações de sua existência social como produção, distribuição e
comercialização. Vislumbrando assim a produção cerâmica como uma alternativa de sobrevivência.
E sendo o ganho obtido por mulheres maior do que o obtido pelos homens, observamos que tal
aumento na renda familiar possibilita às mulheres que revejam seu papel social. Uma vez que sua
posição econômica é ativa, promove-se então o poder feminino numa sociedade tradicionalmente
dominada por homens.
Além disso, este é um saber que não se consolida numa atividade puramente individual,
técnica e o saber são compartilhados pelo grupo, criando uma forte relação de identificação e
solidariedade. Tal vivência é fundamental para a construção da identidade étnica de um grupo.
Nesse processo há uma valorização e autoestima da comunidade que reconhece e afirma sua
herança cultural. Contribuindo para a revitalização de sua identidade étnica.
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AMULETOS DA PROSPERIDADE: PERFORMANCE, ARGILA E
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SILVEIRA, Maria Betânia
Doutora, Escola Guignard - Universidade do Estado de Minas Gerais, betaniasil@gmail.com

RESUMO
O presente texto apresenta descritiva e reflexivamente a ação artística Amuletos da Prosperidade,
que investiga a presença da cerâmica e da argila (barro) na performance, assim como os elementos
que a compõe e seus sentidos identitários. Adota os estudos antropológicos de Richard Schechner
para a compreensão dos conceitos de performance como comportamento restaurado, os
fundamentos da fenomenologia merleau-pontyana que propõe o mergulho na experiência.As
reflexões se utilizam dos estudos sobre o poder de transformação da performance de Erika FischerLichte e Phillip B. Zarrili, entre outros, para compreender o acontecimento.

PALAVRAS-CHAVE: performance, cerâmica, argila.

INTRODUÇÃO
Trabalho com a argila há tanto tempo. Utilizo-me de suas potencialidades para comunicar-me
poeticamente e ensino, a muitos e há muito, os modos do seu fazer. Logo, sua presença é um
cotidiano em minha vida. Penso sempre no quão promissor é esse material que, até onde a história
pode afirmar, serve à Humanidade desde os tempos do paleolítico.
A argila, marcante por sua utilidade e potencialidade expressiva, pode estar tanto a serviço das
necessidades materiais quanto das espirituais de muitos povos ao redor do planeta. A argila possui,
como essência, os princípios da transformação, da gestação, da germinação, do efêmero, do ciclo e
do reciclar. Material que possui em si tão diversificada função presta-se à reiterada revelação do ser
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humano. O contato físico com ela registra o meu rastro e possibilita a projeção, nas formas que é
capaz de tomar, daquilo que em mim é mistério, que vai além dos signos pretensamente deliberados
por minha decisão racional e por meus projetos. Através da contraforma de meu corpo em seu corpo,
posso ver revelados elementos do meu universo interior; o que há de humano em mim se expressa
nesse contato de matéria e sonhos. Nele a terra e os devaneios da mão que amassa, dos quais nos
fala Bachelard (1991), tecem o ser que somos e o sonho que personificamos.
A argila e a cerâmica possuem uma longa história que se desenvolve paralelamente à da humanidade
e numa relação íntima de corpo a corpo. Os gestos construtivos desse “saber fazer” repetem-se há
milhares de anos nas mais diversas culturas e tempos. Neste trabalho não é diferente, pois ele
resulta desse mesmo tipo de ação e gestual de um corpo que age sobre outro corpo, ambos
expressando e apresentando suas particulares performances1. A argila crua e depois queimada é,
também, considerada ativa e determinante do resultado da obra.
A performance é uma manifestação artística interdisciplinar e polissêmica, seus múltiplos sentidos
tem sido usados na contemporaneidade em uma infinidade de atividades e diversas disciplinas, como
por exemplo a arte, as ciências sociais, a literatura, a educação física, entre outras. Sendo assim,
praticada em várias áreas do conhecimento, caracteriza-se pela realização e pela mostra de um ser
sendo fazendo e mostrando este fazer.
Esta pesquisa compreende a performance, de acordo com a visão antropológica de Richard
Schechner (2006) e parte, para seu entendimento, do conceito de comportamento restaurado,
aquele que é muitas vezes repetido e que pode ser fragmentado e recombinado de muitas maneiras,
inclusive, até que não se possa reconhecer sua origem, embora, na realidade, ele resulte dessa
reedição de comportamentos anteriores. Neste caso, retomo e desloco, do contexto de ateliê, as
ações e os gestos peculiares do fazer de um ceramista, ou melhor, aproprio-me da performatividade2
própria deste ofício para construir minhas cenas e atuação. A intenção de jogar com esse

Para o caso de uma matéria como a argila, o conceito performance estaria relacionado à sua capacidade plástica de reagir
a uma ação física que a transforma, e por meio da qual revela um comportamento próprio expondo sua capacidade (e a dos
seus materiais) de possuir uma linguagem inerente. Além disso, a argila está em constante processo. É fruto da interação
dos elementos naturais água, ar e terra e da constante interação que há entre eles, em seu corpo.
2
A performatividade designa, “os modos do fazer e não uma operação falsa ou ficcional, mas a própria dinâmica das
performances em geral, marcando a dimensão viva e ativa de todas elas”. De anotações a partir do material de aula do
Professor Doutor Edélcio Mostaço, PPGT-CEART, UDESC, 2013.
1
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deslocamento realiza uma expressão sensível, tornando essas ações executadas parte primordial da
performance que se constrói e um valor em si mesmas.
Apresento Amuletos da Prosperidade, performance criada e vivenciada, no ano de 2013, nas praias
da Barra da Lagoa e do Moçambique, em Florianópolis, SC, Brasil, que leva para a cena os atos
necessários à reciclagem da argila e configura uma espécie de ritual, no qual são utilizados objetos
poéticos de cerâmica e a argila ou barro cru, assim como um objeto que carrega a memória afetiva da
minha própria vida - bata branca de fino algodão usada em período de gestação e aleitamento – entre
outros elementos: como o alguidar , herança açoriana da cidade de Florianópolis, a cesta de palha
confeccionada pelo grupo indígena Kaingang, assim como ferramentas e produtos próprios do trabalho
do ceramista. Ainda faz parte do conjunto desta performance um jarro de vidro transparente e incolor
que deixa mostrar o liquido recolhido do mar e os raios do sol que o atravessam revelando camadas de
cores da “carne do mundo”.
O reciclar do barro, a argila crua modelada, assim como sua versão queimada – a cerâmica - são, não
somente elementos de cena, mas também, e principalmente, a presentação de procedimentos e
processos que compõe uma partitura cênica e plástica, expressiva e poética. Sobre este contexto,
teço considerações reflexivas nas quais elenco os elementos característicos da performance e
identifico o quanto a memória do gesto e do fazer acionam atributos identitários ao trabalho.
Para referências artísticas, com as quais realizo um diálogo poético com meu trabalho e meu
processo artístico, elegi duas artistas latinoamericanas, Ana Mendieta3 e Celeida Tostes4 que,
anteriormente, já se utilizaram da argila como parceira em seus trabalhos plásticos e performances.
Nessas obras o corpo, a presença e a ação das artistas são a origem, o desenvolvimento e, muitas
vezes, o desfecho de suas cenas. A argila somada às suas ações é signo que trama sentidos singulares.
Enquanto buscava conhecer mais a fundo a obra artística e a vida de Ana Mendieta, e a de Celeida
Tostes, foram acontecendo atravessamentos que acabaram por contaminar o meu desejo de
trabalhar com a performance e levaram-me a expressar as influências de suas obras nas minhas
produções. Com isso, adoto o gesto de Celeida Tostes5, ao construir os Amassadinhos e a instalação
Gesto Arcaico, de 1991, e assumo meu amor pelas deusas do neolítico e pelo trabalho performático

Artista cubana atuante nos Estados Unidos da América do Norte, e internacionalmente nos anos 1970 e 1980
Artista carioca atuante no Brasil e internacionalmente, nessas mesmas décadas e até os anos noventa.
5
É possível captar nos trabalhos de arte de Celeida Tostes, na performance Passagem e também nos Amassadinhos e Gesto
Arcaico, sentidos identitários, de renascimento e de coletividade.
3
4
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de Ana Mendieta, escolhendo sua performance The tree of life6 como referência a ser apontada. Ao
unir este encantamento ao gesto antropológico de apertar um pedaço de argila na mão, que Celeida
Tostes trouxe para a arte, descubro pequenas formas roliças que remetem ao corpo da mulher,
especificamente, às deusas da fertilidade do passado. Neste torrão de argila apertado fica registrada
a impressão do meu corpo, os rastros do sujeito que sou, configurando por sua vez, a memória da
matéria. Dessa forma surge o trabalho plástico cujos objetos de argila e de cerâmica compuseram a
performance Amuletos da Prosperidade.
O método de pesquisa foi desenvolvido em três etapas: a experiência vivenciada, sua descrição e, por
último, a análise reflexiva dos acontecimentos com base no referencial teórico. A investigação foi
assim realizada por meio empírico e literário.
O desenvolvimento do presente texto buscou trazer o caminho percorrido no desenrolar da
performance, desde as intercorporeidades que se deram entre meu corpo atual e cênico com a
matéria expressiva e/ou com os objetos poéticos de cerâmica, até àquelas que se referem às
relações que o fenômeno estabelece com a memória de um fazer milenar e as relações identitárias
propiciadas e reconhecidas neste ato.
Os fundamentos encontrados na fenomenologia merleau-pontyana nos dão à ideia de inserção do
ser, enquanto corpo e subjetividade, na experiência e o entendimento que, embora este ir às coisas
mesmas, não atingimos o completo desvendar daquilo que está diretamente ligado a nossa
percepção. Para compreender a profundidade em que consiste o corpo perceptivo, procurei
entendimento no pensamento de Phillip B. Zarrilli, que o aborda em suas múltiplas camadas de
percepção e sensorialidade.
A materialidade da performance é nos explicitada no estudo de Erika Fischer-Lichter sobre o poder
de transformação da performance e seus elementos.

6

Em Ana Mendieta, as performances refletem questões de identidade e pertencimento/não pertencimento à ordem,
respectivamente, da natureza e a social vigente na sociedade anglo-saxônica dos Estados Unidos da América do Norte, na década
de 1970, dominada pelo poder patriarcal. Da mesma forma, elas fazem referência ao corpo da mulher como princípio feminino e
sagrado, comparado à natureza e sua fertilidade, e como símbolo político, de resistência contra a condição excludente da mulher,
principalmente a da estrangeira e latina, naquela sociedade.
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Nesta reflexão compreendemos a subjetividade como inerente ao ser humano e o ponto de vista do
artista e da audiência como leitmotiv para o fazer e o fruir. Isto implica em afirmar a identidade como
o motor que engendra a obra performática e, inclusive, o olhar que se deita sobre ela.
Considerando que a performance possui três etapas - preparatória, de atuação e pós-atuação –
narro o panorama do experimento construído e vivido, para possibilitar aos leitores uma
aproximação às operações empreendidas, suas sequências e propósitos. Portanto, objetivo neste
momento, dar a ver, por meio da descrição do evento, o corpo do experimento criado e submetido, a
posteriori, à reflexão.
1 Descrição: da fase preparatória à performance propriamente dita
A fase preparatória para o acontecimento, etapa de proto-performance, iniciou-se no ateliê,
confeccionando os pequenos objetos poéticos, realizando toda a preparação do material; acertando
o que deveria ser feito com a equipe de captação e edição de vídeo (mídia escolhida para veicular a
experiência), exercitando o corpo para carregar peso, expondo-o ao frio com objetivo de prepará-lo
para suportar a temperatura da madrugada, assim como para vestir uma roupa molhada nessa
circunstância, etapa que ainda continua no momento de limpar a área da praia e montar a cena.
Figura 58 – Amuletos modelados e crus, prontos para queima em forno elétrico a1000ºC.

Fonte: Foto e acervo pessoal de Betânia Silveira.
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Foram modeladas 310 pequenas peças de argila de várias cores, das quais apenas 110 foram
queimadas e transformadas em cerâmica, tendo as outras permanecidas cruas7. A queima das
pequenas figuras foi realizada em forno elétrico a uma temperatura de 1000°C.
Também neste período fragmentei o bloco de argila, que depois de seca estaria apta a se tornar
barbotina ao ser hidratada, ação que seria realizada durante a performance.

Fonte: Foto de Betânia Silveira – Acervo pessoal de Betânia Silveira.

Foi definido um programa para a performance, no qual foram listados os passos que deveriam ser
seguidos para sua concretização. O programa visava apenas orientar performer e outros profissionais
envolvidos, pois sabemos, na performance artística todo programa se desprograma, já que, ela é um
fragmento da vida do performer compartilhado com uma audiência primária e/ou secundária e,
como tal, impossível de ser absolutamente controlada.
Para a presentação desta vivência foram enviados alguns convites via web, mas, devido à hora do
evento (06:34hs)8, somente estiveram presentes a equipe de filmagem, pessoas que por ali
caminhavam e cães que acordavam para o novo dia. Assim, as ações foram desenvolvidas sem
audiência primária e registradas em vídeo para possibilitar, não só a possível investigação de seus

A argila quando crua e seca, ao ser novamente hidratada, facilmente retorna ao seu estado natural e amorfo, podendo assim
reintegrar-se ao solo mater da crosta terrestre sem limitações de nenhuma ordem.
8
Hora prevista para o nascer do sol em Florianópolis, SC no dia 19 de abril de 2013.
7
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elementos, como também a extensão de sua memória à outros espaços de performação e,
consequentemente, à uma possível audiência secundária.
Chegado o dia marcado para o evento, dirigi-me à praia da Barra da Lagoa, às quatro horas da madrugada.
Era frio, o termômetro marcava 16°C. No entanto, eu desde a noite anterior expunha meu corpo, quase
desnudo, ao tempo, para acostumar-me à temperatura, baixa para minha necessidade de calor. Ao
chegar à praia às 04h30min da madrugada, eu apenas usava roupas intimas e como proteção um tecido
vermelho fino e muito leve que me aquecia nos intervalos entre os momentos em que eu deixava meu
corpo bastante descoberto, tática aplicada para ir-me acostumando àquela temperatura e me
preparando para vestir uma roupa molhada. Por sorte, naquele dia não havia vento!
A noite era estrelada, havia uma garoa finíssima que envolvia todo o espaço ao redor, o mar cantava
sua canção habitual e a areia era muito gelada, mas a água do mar de tão morna remeteu-me ao
aconchego de um harmonioso útero materno. Havia um objeto tecnológico para nos mostrar a
direção onde o sol surgiria. Mas, por ironia (comum) à tecnologia, o sol anunciou seus primeiros
filetes dourados bem além do ponto indicado pelo aparelho, o que já provocou uma modificação no
programa, pois não era mais possível estar tranquilamente esperando por esse momento no local
correto. O trabalho teve início com todos correndo na praia em direção à linha perpendicular do sol
com a beira mar, para não perdermos o fenômeno. Era de uma beleza suprema o sol nascer da água.
Pensei brincando comigo mesma: “Tá explicado! A água do mar está quente por que o sol mora nele
à noite.” E a infância retorna nesse ensejo.
Schechner (2006) denomina de warm up, esta fase do aquecimento, na qual foram repetidas as
ações de expor o corpo ao frio, experimentar o contato com as temperaturas da areia e do mar e
tomar posição a espera do sol. Dei início à performance caminhando em direção às ondas que
vinham molhar meus pés. Aconchegada pela manta vermelha, cor escolhida para contrastar com o
azul do dia, contemplei- a paisagem. Olhei para o mar e seu horizonte e pensei no além-mar, no
outro lado do oceano onde se encontra a África e também Portugal, pensei nos povos nativos do
Brasil, na nossa mistura maravilhosa, no sincretismo religioso que nos caracteriza. Pensei na família,
nos amigos todos, os que estão perto e os que estão longe. Pensei em nós, seres humanos,
miseráveis seres transitórios que se debatem contra a própria cultura e ideologia que criaram e que,
desde sempre, lutam, inocuamente, contra sua curta duração. Tive compaixão por nós!
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Foi impossível não me relacionar com signos da religiosidade afrobrasileira ao olhar para o mar em
intenção ritualística. Assim, pedi licença à Iemanjá para fazer o que pretendia e proteção a Xangô,
representado pela cor do manto que cobria meu corpo. Após este momento, abaixei-me para colher a
água do mar e, neste instante, tive o trabalho interrompido pelos rapazes da filmagem com o objetivo de
colher a melhor imagem. Lembrei–lhes que eu não era uma atriz, que ali não estávamos fazendo cinema.
Lembrei-lhes que aquilo era uma performance, uma ação, um acontecimento e portanto, cabia a eles
registrarem apenas como tudo aconteceria. Ao retomar a performance meu estado era outro. Tinha uma
tensão, uma frustração movendo-se dentro de mim. Foi difícil mesmo recuperar meu estado de oração,
porém o contato prazeroso com a água ajudou-me a deixar para trás o percalço do início.
Depois de colher água no jarro de vidro, continuei caminhando na beira do mar, deixando a água
morna acariciar e aquecer meu corpo e limpar minha mente. Tentava recuperar meu centro, meu
equilíbrio perdido, meu aqui e agora. Caminhei na areia em direção à cena que eu havia montado já
mais integrada. Ajoelhei-me diante da cena preparada e de frente para o mar coloco o jarro de água sobre
a canga. Esfreguei as mãos molhadas uma na outra e fiz o gesto de marcar com elas, por duas vezes, o
tecido que servia de base para a ação. Apropriei-me do pequeno bloco de argila plástica9, que parti em dois
e apertando as partes dentro das mãos, usei as formas – contraformas do interior das minhas mãos
fechadas – para construir duas figuras que denomino Amuletos da Prosperidade, colocando-as para fazerem
parte da cena. Assim, dei sequência a performance que, hora apresento em vídeo, e que usa do
comportamento de triturar a argila e embebê-la em água pra produzir uma espécie de barbotina,
procedimento tão familiar ao ceramistas.
2 Amuletos da Prosperidade em tempos de frágeis esperanças
“A imaginação é tudo, é uma visão antecipada das
atrações da vida que virão.”
(Einstein)10
Figura 62 – Amuletos da Prosperidade, praias Barra da Lagoa/ Moçambique, Florianópolis, SC.

Argila hidratada (com aproximadamente trinta a quarenta por cento de água de mistura mecânica) no ponto ideal para a
modelagem.
10
In Hermes Trimegisto - Leis.pps. Disponível em:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=141c1635ac204c78&mt=application/vnd.ms_powerpoint
&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D4297335e50%26view%3Datt%26th%3D141c1635ac204c78%26attid
%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbSD_NHYoEEshvhXXq4HRim27z0pA. Acesso em 16/10/2013
9
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Fonte: Acervo pessoal de Betânia Silveira. Imagens Fotografologia.
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O mundo vive seu caos contemporâneo pautado na grande ilusão de uma globalização sedutora,
processo cujos efeitos reais se traduzem pelas influências internacionais que afetam a vida social e
cultural nos diversos países do mundo devido às imposições políticas e econômicas. A globalização
tem provocado o esmagamento de singularidades culturais e o enriquecimento de instituições
financeiras e grandes empresários, em detrimento da prosperidade de grande maioria da população
mundial. “As corporações empresariais encarregam-se de governar; o sistema, por assim dizer,
entrincheirou-se” (SCHECHNER, 2012, p. 26). Os países em desenvolvimento lutam para manter sua
soberania nacional, muitas vezes deixando para trás a resolução de problemas sociais que ultrajam
os direitos humanos e sociais de seus cidadãos. Nessa perspectiva asfixiante, nossas esperanças de
felicidade e prosperidade ficam seriamente comprometidas e não há mais como pensar uma luta
utópica.
O trabalho artístico nasce do encontro ou desencontro do artista com o mundo e é do panorama
acima descrito que surge Amuletos da Prosperidade. Essa performance é fruto da angústia sentida
frente à injustiça que assola as vidas submetidas aos interesses financeiros em primeira instância,
fazendo de cada um de nós nada mais que um miserável e eterno prisioneiro do sistema. As
esperanças são muitos frágeis e, nesses momentos, além das pequenas tomadas de posição e
atitudes políticas possíveis no dia a dia, o que se procura é, através da arte, acessar certos elementos
deflagradores de uma força interna que nos auxilie a enfrentar a realidade desse aprisionamento e,
mais que isso, nos possibilite abrir no real uma fenda por onde possamos vivenciar nossas liberdades
subjetivas individuais e coletivas, tornando possível, por meio da ação artística, sonhar com um
mundo melhor.
[...] a arte sempre teve por objeto a criação de uma realidade sensível modificando o
mundo no sentido de dar respostas ao desejo de prodigar, implícito na essência do
ser humano (BATTAILLE, 2003, p. 48, tradução nossa)11.
Embora tenha sido a consciência política seu leitmotiv, Amuletos da Prosperidade possui, de certa
forma, um caráter mágico próprio de comportamentos místicos. Essa performance, apesar de ter

“[...] el arte siempre tuvo por objeto la creacíon de una realidad sensible modificando el mundo en el sentido de dar
respuestas al deseo de prodigar, implícito en la esencia del ser humano.”
11
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sido realizada no século XXI, faz lembrar os seres humanos das cavernas pintando o bisonte para
garantir a caça do dia seguinte.
Entretanto, ela foi concebida também para ser autorreferencial, pois, apesar de ritualizar
comportamentos restaurados do fazer cerâmico, escolhe como lugar a borda do mar para referendar
a performance como situação inter-relacional e lugar de negociação. Portanto, Amuletos da
Prosperidade, movida por razões políticas e constituída pelo pragmatismo das ações do ceramista,
possui como entendimento a performance como borda.
Como uma espécie de ritual estético, embora não seja exatamente religioso, Amuletos da
Prosperidade é atividade liminoide12, uma vez que voluntária e ocasionalmente transformadora,
cumprindo de certa forma a função de ponte sobre águas turbulentas, parafraseando Schechner
(2012, p.63) ao se referir à função dos rituais humanos. Com essa experiência, efetiva-se uma
travessia simbólica entre a crise, personificada pela angústia frente a tempos de frágeis esperanças, e
a intenção de atos mágicos realizados em nome de assegurar prosperidade a todos.
Schechner (2012) aborda três fases para performances rituais: pré-liminar, liminar e pós-liminar,
definindo a fase central, liminar, como o período no qual o ser humano se coloca num estado de
passagem entre categorias sociais ou identidades pessoais:
A fase liminar fascinou Turner porque ele nela reconheceu uma
possibilidade criativa para o ritual, podendo abrir caminho para novas
situações, identidades e realidades sociais. [...]
[...] as pessoas são despojadas de suas antigas identidades e lugares
determinados no mundo social; elas entram num espaço-tempo onde são
nem-isto-nem-aquilo, nem aqui, nem lá, no meio de uma jornada que vai de
um eu social a outro. [...] as pessoas internalizam suas novas identidades e
iniciam-se em seus novos poderes. Existem várias formas de realizar a
transformação (SCHECHNER, 2012, p.63).

12

De acordo com Schechner (2012, p.66) o termo “liminóide” é usado por Victor Turner para descrever ações simbólicas ou
mesmo atividades lúdicas próprias das sociedades contemporâneas, que possuem função semelhante aos rituais de
sociedades pré-modernas ou tradicionais. Geralmente essas atividades liminóides são voluntárias e não requeridas ou
obrigatórias, como o são as atividades liminares. Estas, no entanto, podem ser, também, muitas vezes, pertinentes à arte e
à recreação.
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A performer faz um trânsito entre sua identidade pessoal de artista e a outra de uma espécie de
xamã, que ela cria e que lhe torna possível a investidura de qualidades sagradas próprias das deusas
pré-históricas, com capacidade de contrapor, à mesquinhez da realidade capitalista, intenção e ação
simbólica para disseminar prosperidade. A forma escolhida para efetivar a transformação de seu
estado pessoal ao de xamã foi a da incorporação dos poderes da natureza por meio do elemento
terra e através dos atos do vestir-se com a roupa embebida de barro, o de lavar-se com ele - mãos,
braços, rosto – assim como o de ingerir a poção de barbotina.
Durante o evento propriamente dito, o contexto era de quase isolamento. As poucas pessoas que
passaram estavam distantes e ninguém se aproximou, a não ser os cães que atraíram a atenção da
performer e passaram a fazer parte da materialidade da performance, pois suas presenças, seus
corpos e latidos integraram a corporalidade, a tonalidade e o espaço aural desta, fato devidamente
registrado no vídeo, mostrando que performer e animais afetam-se mutuamente. A materialidade
dessa performance, portanto, não se restringe ao comportamento e corporalidades apenas de
performer e argila, nem somente das sonoridades próprias do trabalho e das ações de um corpo
incidindo sobre o outro, pois todos os sons, a luz e as características ambientais do lugar impregnam
as imagens e a cena compondo e integrando ao acontecimento sua tonalidade e corporalidade
enriquecendo-o com os sons do mar, o canto dos pássaros, o latido dos cães, sua presença lúdica e
de todos os outros corpos que, ainda que de longe, participam da cena. É visível no registro de vídeo
o quanto esse contexto corrobora para a configuração do e a criação de espaço aural, ou melhor, do
estado de espírito da performance.
Segundo Schechner (2012, p.49), toda performance, “[...] sejam elas artísticas, esportivas ou da vida
diária – consistem na ritualização de sons e gestos”. Em Amuletos da Prosperidade, as primeiras
ações empreendidas durante a performance são a repetição ritualizada do labor do ceramista ao
reciclar seu material. A argila guarda um ciclo de vida mineral no qual, literalmente, vem do pó e ao
pó retorna, possibilitando a remodelagem, a construção e a reconstrução de formas e imagens.
Sendo assim, essas ações ritualizadas, junto à outras que a acompanham em seguida, são a chave do
processo e compõem a materialidade da performance trazendo para ela cores, texturas, sonoridades,
corporalidades e intercorporalidades que se manifestam e se influenciam mutuamente.
A canga branca, no chão e sob os objetos, é espaço liminar que a performance constitui como altar,
ou antes, espaço preparado para ser habitado por uma realidade sagrada imaginária.
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Ao pressionar, por duas vezes, as mãos contra o tecido branco, a performer referencia não somente
as mãos gravadas nas cavernas do paleolítico, mas também realiza um invisível registro identitário:
estou aqui e aqui deixo minhas impressões digitais.
O gesto de mergulhar, aos poucos, a bata branca no líquido terroso, é, também, ritualizado com o
ato da repetição. A roupa tomada pela argila é uma segunda pele que passa a ser a pele da performer.
Vestir-se com ela referencia o corpo na arte, que se lambuza de argila, assim como os corpos
indígenas13 que acessam o sagrado após recobrirem sua epiderme com esse material. Por meio dessa
vestimenta a performer incorpora-se de terra, atitude que se complementa pela lavação do rosto
com o caldo de barro e finaliza-se com a porção de barbotina ingerida. Os rituais “não expressam
tanto ideias como as incorporam” (SCHECHNER, 2012, p.58) e, nesse caso, a terra toma posse de seu
corpo por completo, desde o corpo sensorial e superficial ao corpo profundo, do “corpo de carne” ao
“corpo de sangue” tudo é impregnado por ela. A terra, ingerida e vestida, carrega em si a
prodigalidade da natureza que se manifesta como entidade e endossa a performer como ser capaz de
distribuir abastança e prosperidade. Essa mudança de condição é transformação ganhando espaço.
Nessa etapa final da fase liminar, ações e objetos possuem e propagam significações que extrapolam
seus valores e usos práticos. “Conceitualmente, o que acontece dentro de um espaço-tempo liminar
é ‘reforçado’, ‘enfatizado’.” (SCHECHNER, 2012, p.64). Nesse momento, ocorre uma identificação
com o corpo recoberto de argila de Ana Mendieta, no trabalho A Árvore da Vida (The Tree of Life –
tradução nossa), no qual a artista incorpora uma deusa ancestral, equiparando a mulher à potência
da natureza.
Caminhar e distribuir os pequenos amuletos da prosperidade, na borda do mar, são ações que
referendam a fronteira entre o visível e o invisível, que é também sua parte e a característica de
negociação própria das performances. Participando da inter-relação de mar e terra, que delimita
fisicamente na areia uma linha ondulada e inconstante, a performer locomove-se e seu percurso
assemelha-se ao da vida, cujo porvir é uma incógnita. Todo o espaço sutil do limén14 se expande,
conceitualmente e realmente, no amplo espaço da praia, tornando-o por completo espaço sagrado.
Distribuir os amuletos é a doação vivenciada da atitude artística, expressa, ritualisticamente, por
uma subjetividade, para atingir outras subjetividades e se desdobrar nelas. Nesse gesto há também a
Como por exemplo os Enawenê-nawê , etnia que habita o noroeste de Mato Grosso, Brasil.
“Limén: literalmente um limiar ou peitoril, uma característica arquitetônica ligando um espaço ao outro – uma passagem
entre lugares, antes que um lugar em si mesmo. [...] Na teoria da performance, algo liminar refere-se a ações ou
comportamentos ‘em/entre’, tais como os ritos de iniciação.” (SCHECHNER, 2012, p.64)
13
14
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efetivação de ciclos, o do eterno retorno à natureza, o do eterno ir às coisas mesmas de que é feita a
experiência. Doação de ação.
A polissemia embutida em cada peça encontrada, em cada peça perdida no fundo do mar, em cada
peça que se desmanchou voltando literalmente ao solo faz parte da riqueza da própria polissemia de
uma performance, que se realiza diferentemente na compreensão de cada ser humano.
Os amuletos criados para voltarem ao estado natural da terra são como as estratégias de
incorporação e dissolução usadas por Ana Mendieta em seus trabalhos de earth-body. Eles nada mais
são que o registro do corpo da performer, que no encontro com a água se dissolvem na natureza.
A performer, ao descrever o processo, deixa claro o trânsito ocorrido entre presença e não presença,
pois tendo sido seu envolvimento com o ritual que propôs claramente quebrado por
encaminhamentos técnicos da equipe de filmagem, um jogo de concentração /desconcentração
permeou o processo, enfraquecendo a força de sua presença em cena. Sua concentração se dispersa
e gera, consequentemente, uma alteração na consciência do uso do corpo e de suas ações, levando-a
a viver momentos de corpo ausente, explicitado por Zarrili (2008), pois o corpo realizava certas ações
como se fosse um autômato, sem pensar nos modos de seu fazer.
Recuperado o envolvimento com o presente de suas ações, a performer atinge um estado parecido
ao transe, no qual os limites entre o pessoal e o impessoal se tornaram tênues a ponto de sua
consciência parecer vagar nas imediações de um corpo comandado por outro fluxo energético.
Parece ter havido aqui o transporte do qual nos fala Schechner (In: LIGIERO, 2012), pois em
performances estéticas as pessoas deixam a si mesmas para ser inteiramente o que “performam”.
Nesse momento, assim como no ato de vestir a roupa de barro, a performer é audiência de si mesma
e a performatividade de suas ações é alvo de sua surpreendente contemplação, ocorre nesta vivência
um novo estado de ser, nunca antes conhecido. Esse “eu”, desconhecido até então, traz para a
realidade da performer o outro de si mesma, encarnado e sagrado, pois, como afirma Schechner para
o caso das religiões, mas que aplicamos ao caso dessa performance que, embora estética,
consideramos também como uma forma artística de oração, “rituais dão forma ao sagrado” (In:
LIGIERO, 2012, p.50).
Lembramos que, para Schechner (2006), os modos como desempenhamos nossos outros “eus” estão
ligados aos modos como se desempenha o outro no drama, nas danças e rituais. No caso de
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Amuletos da Prosperidade, por meio de um processo simbólico de ingestão oral, a performer deixouse tomar por outra personalidade, cuja generosidade garante o retorno à natureza daquilo que a esta
pertence, preservando seu reciclar constante e, da mesma maneira, ofertando ao acaso essa
potência ao outro. Há uma teatralidade nessa performance que passa pela assunção desse outro de
si mesmo que sua imaginação torna possível e que suas ações concretizam, dialeticamente, como
realidade imaginada e fenomenologicamente experimentada.
Após finalizada a ação, observou-se a fase do cooldown, definida por Schechner (2006) como aquela
que, embora finalizada a performance, para a performer ainda opera um estado alterado. O
estranhamento sentido e a sensação de estar fora de seu corpo dizem respeito ao fato de que, nessa
fase, o self pode levar um tempo para reintegrar-se à identidade da performer.
A captação de imagens em movimento garantiu a montagem de um vídeo de registro documental. A
essa fase Schechner (2006) denomina aftermath. Através dela a performance pode se estender a
uma duração indeterminada e poderá ter o seu programa reconstituído em algum outro momento. O
vídeo garante sua memória e longevidade, podendo levá-la a outros espaços de performação. O
vídeo realizado pretendeu registrar o acontecimento, porém, ao mesmo tempo, possibilitou, com
sua montagem, a construção de uma narrativa que estimula a imaginação, dado que apesar de não
haver nele nenhum “truque”, o acontecimento, por ter ares de ritual, fica permeado de ficção, pois
dramas estéticos são ficções e, como afirma Schechner (In: LIGIERO, 2012, p.50), “[...], ritual e jogo
levam as pessoas a uma ‘segunda realidade’, separada da vida cotidiana. Esta realidade é onde elas
podem se tornar outros que não seus eus diários”. É importante considerar que o próprio self como
audiência é uma subjetividade em fluxo, recebendo as vibrações que emanam da performance e
alterando por consequência tanto a si mesmo, quanto o próprio entendimento daquilo que é visto,
porque a experiência muda o sentido das coisas. O que é visto e sentido por essa subjetividade não é
fácil de ser percebido por outrem, pois como nos esclarece José Gil (1997), não podemos
integralmente desvendar o que se passa no interior do outro, dado que os sinais que lemos em seu
corpo não retiram por completo o véu de seu enigma. O que o ser humano sente e pensa pode
deixar pistas, mas sua totalidade não é apropriada pelo outro que o contempla. Por outro lado, o seu
ponto de vista é único, desse lugar só mesmo ele pode ver o que vê no objeto observado –
pensamento que nos faz lembrar Merleau-Ponty (1971) ao dizer que o objeto ao revelar uma face
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esconde outras e por completo jamais se revela, pois ele é cada uma e a soma de todos esses pontos
de vista:
Mas, ainda uma vez, meu olhar humano não repousa senão numa face do
objeto, mesmo se, por meio dos horizontes, visse todas as outras. Não pode
nunca ser confrontado com as visões precedentes ou com as dos outros
homens a não ser por intermédio do tempo e da linguagem. Se concebo
com as imagens do meu os olhares que, de todas as partes, exploram a casa
e definem a própria casa, não tenho senão uma série concordante e
indefinida de visões sobre o objeto, não tenho o objeto em sua plenitude.
(MERLEAU-PONTY, 1971, p.82)
As duas performances, The tree of life, de Ana Mendieta, e Rito de Passagem, de Celeida
Tostes, são referências marcantes, pois ambos os trabalhos partem da recomposição da pele humana
por uma pele de barro que é elemento facilitador para a transição que ocorre. O barro recobrindo o
corpo possibilita que as artistas transitem da esfera do profano à do sagrado, assim como da
identidade pessoal à social. A argila, portanto, possui papel transformador, corroborando para o
trânsito das performers de um estado de ser a outro e tornando plausível o acesso a níveis espirituais
da experiência. São obras estéticas e ritualísticas que reafirmam suas identidades pessoais e sua
capacidade de com elas tocar e referendar identidades sociais.
Considerações Finais
Amuletos da Prosperidade, é ficção e realidade que se mesclam a partir do sentimento
pessoal de impotência do ser contemporâneo frente à incerteza gerada pelas injustiças sociais e a
clareza de que através da arte acessamos uma força interna própria da vivencia ativa da imaginação.
A performance vivida e aqui apresentada é uma experiência15 ou evento no qual, também a
performer, é acontecimento, pois esta vivencia a questiona e a afeta significativamente, provocando
alguma forma de transformação momentânea e prolongada, transcorrida com o tempo.

15
“Fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano, com um deus, significa que esse algo nos
atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos avassala e transforma. ‘Fazer’ não diz aqui de maneira alguma que nós
mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência. Fazer tem aqui o sentido de atravessar, sofrer, receber o que nos
vem ao encontro, harmonizando-nos e sintonizando-nos com ele. [...]” (Martin Heidegger em A caminho da linguagem,
2003, p.121).
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A utilização dos modos do fazer cerâmico e a memória da matéria reforçam a presença da
performer e de sua identidade que, na performance, dá lugar ao acontecimento do outro de si
mesma.
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RESUMO
Este artigo apresenta parte da dissertação de mestrado desenvolvido no Instituto de Artes –
UNESP sob o título “Celeida Tostes: O barro como elemento integrativo na Arte Contemporânea”.
Neste recorte abordamos o trabalho de Celeida na sua formação como docente, artista e
pesquisadora, mais detidamente como professora na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e
Escola de Belas Artes da UFRJ, e atividade junto à comunidade, destacando sua capacidade de
integração que assume em sua didática e vida.
A metodologia utilizada na pesquisa foi fenomenológica e teve como referência a história de vida
da artista, contada a partir de consulta a documentação bibliográfica, registros fotográficos,
acervos e entrevistas concedidas à pesquisadora por pessoas de seu convívio.

PALAVRAS-CHAVE: Celeida Tostes, cerâmica, arte contemporânea, ensino da arte.
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O homem anseia por absorver o mundo circundante,
integrá-lo a si; anseia por estender pela ciência e pela
tecnologia o seu “Eu” curioso e faminto de mundo até as
mais remotas constelações e até os mais profundos segredos
do átomo; anseia por unir na arte o seu “Eu” limitado com
uma existência humana coletiva e por tornar social a sua
individualidade.
Ernst Fischer

É difícil dizer em Celeida onde começa o seu trabalho artístico, o seu trabalho de docência ou seu
trabalho com a comunidade. Como é nosso intento demonstrar o barro como elemento
integrativo do seu trabalho, deixemo-nos amalgamar por estes entremeios, assim como o barro
precisa ser integrado
com outros elementos para se tornar matéria plástica: Vamos Celeidar1.
Celeida iniciou sua formação como docente em 1951, primeira colocada no vestibular da Escola
Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil/Rio de Janeiro, no Curso Seriado de Gravura,
concluído em 1957, onde foi aluna de Oswaldo Goeldi.
Em texto de Celeida “As Artes do Fogo e a Criança” 2, a artista inicia com a
citação da passagem de Prometeu na mitologia, que teria roubado o fogo dos céus para animar a
figura homem, por ele formado, do limo da terra, e Vulcano, deus dos fogos da terra, dos metais e
de todas as matérias fusíveis.
O Fogo, fenômeno misterioso, traz em si, sua ambiguidade, da dilatação à retração, e daí a
metamorfose dos materiais. A ele associa-se o fazer do homo faber e o devir do homem sonhador
(BACHELARD, 1938), acelera e solidifica o trabalho do homem, tornando-o objeto de utilidade e de
contemplação a arte. Mas também a ele associa-se a destruição, se não for controlado.
Esta escolha de Celeida Tostes mostra a característica de seu trabalho, sua práxis e seu devaneio
sobre o mistério do fogo, mas um espírito científico na descoberta da transformação dos materiais.
1

Segundo entrevista concedida por Luiz Áquila, Celeidar era um verbo usado no Parque Lage, quando tinha um
aluno muito inibido, muito contraído, com muita dificuldade, geralmente era encaminhado para Celeida que
desenvolvia atividades como por a mão no barro, ou no lixo para colher o material. Então tinha uma coisa
voltada para a terra e ver possibilidade de criação em vários materiais, ser menos hierárquico. E resultava
muito.
Texto relacionado ao Curso de Artes Industriais do INEP - MEC, parte dos comprovantes de seu
Curriculum Vitae, Vol. 3, s/nº pag.
2
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Com o fogo tudo se modifica. Quando queremos que tudo se modifique
apelamos para o fogo. O fenômeno inicial é não o do fogo contemplado
numa hora de ociosidade em toda a sua vivacidade e brilho, mas
também o fenômeno que se passa graças ao fogo. O fenômeno pelo fogo
é o mais sensível de todos; é aquele que mais precisamos vigiar; tem de
ser ativado ou retardado; temos de captar a ponto do fogo que marca
uma substância como o instante do amor que assinala uma existência.
(BACHELARD, 1938, p. 103)
Bachelard, na sequência cita Paul Valéry que afirma que:
[...] nas artes do fogo nem abandono nem descanso, nem flutuações de
pensamento, de coragem ou de humor. Elas impõem, sob o aspecto mais
dramático, o combate cerrado entre o homem e a forma. O seu agente
essencial, o fogo, é também o pior dos inimigos. É um agente de precisão
temível cujo efeito maravilhoso sobre a matéria que apresentam ao seu
ardor é rigorosamente limitado, ameaçado, definido por certas
constantes físicas ou químicas difíceis de observar. Qualquer desvio pode
ser fatal: a peça fica arruinada. Se o fogo esmorece ou se se ateia de mais,
o seu capricho redunda em desastre... (VALÉRY apud BACHELARD, 1938,
p. 103-104)

Deste modo, Celeida, traz nessa atividade, a de ensinar as “Artes do Fogo” para crianças, um
aspecto importantíssimo, o de emancipação. Para as crianças, ensina como mexer com o fogo, e
por isso brincar com o fogo, sabendo, conhecendo-o e por isso respeitando seus limites. Ao
contrário do que sempre ouviram: “Não mexa com o fogo!” Em seu texto, explica que ensina às
crianças e aos adolescentes as mesmas etapas que ensina ao aluno adulto: manipulação das
ferramentas, composição ou mistura dos materiais inorgânicos, e queima. “Para a criança é um
prazer e uma advertência. Para o artesão, é um outro artesão, mais poderoso. Para o educador é
mais um instrumento para observação, análise e liberação da capacidade criadora do educando.”
(TOSTES, 1992)
Para Bachelard o fogo explica tudo, se o que demora a transformar se explica pela vida, o que
depressa se modifica é o fogo quem explica: “[...] é ele realmente o único que pode aceitar as duas
valorações opostas: o bem e o mal. Arde no inferno. É doçura e tortura. É cozinha e apocalipse
[...]” (BACHELARD, 1938, p. 21)
Na proposta de ensino de Celeida Tostes está presente a riqueza em sentido pedagógico. Permite
a experiência, a observação e análise, como constituintes da formação do pensamento, bem como
a sensibilidade, a percepção e expressão, propiciando o processo criador.
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Com o tempo, Celeida foi pesquisando e adotando o uso de outros materiais, que não precisassem
ser comprados, extraídos do chão que se pisa, como lixos, restos de vegetação, e incorporando ao
trabalho de pesquisa e ensino das “Artes do Fogo”.
Ensinou as atividades para as crianças e, através do “Plano para Ensino Complementar no Brasil de
Anísio Teixeira”, também para professores de todo o país, no qual atuou entre os anos de 1960 e
1970 realizando um estudo através da esmaltação em metal com uso de materiais alternativos.
Seu projeto tinha o enfoque de preparar professores bolsistas para ensinar e possibilitar opções de
fonte de renda e resgate social para as crianças de origens e condições tão diferentes e de tantos
lugares deste país. Este trabalho resultou no livro-documento “Esmaltação em Metal” e,
posteriormente, na tese em que alcançou o título de Livre Docente, com o mesmo título. Com
estes trabalhos, a educadora observou a distância que as pessoas tinham de suas experiências
mais próximas, as do dia-a-dia, elas pareciam fazer pouco uso dos seus sentidos. Foi esta análise
que contribuiu para o desenvolvimento do Projeto “Como Somos”, desenvolvido no Centro
Educacional de Niterói entre 1972 e 1975, que marca bastante a didática da artista, e inclui assim a
necessidade do corpo na experiência artística, acompanhado de suas vivências, percepções e
sentidos. “A recuperação da importância no exercício táctil, a consciência do próprio corpo, como
forma, por dentro e por fora, e o contato da pele, o toque, a relação de dentro do corpo com o
mundo exterior, através da pele.” (TOSTES, 1992 p. 69)
De todo o trabalho desenvolvido, levou a experiência para a “Oficina Artes do Fogo e
Transformação de Materiais”, a partir de 1976, quando iniciou sua atividade como Professora do
Núcleo 3D (Escultura) na Escola de Artes Visuais – EAV do Parque Lage/RJ, na gestão de Rubens
Gershmann. Lá também o nome “Artes do Fogo” foi adotado, onde a didática emancipadora, a
cerâmica, suas técnicas e processos, foram por Celeida assumidos, tendo como premissa o
trabalho experimental, a pesquisa e a linguagem artística. Segundo Celeida a partir desta oficina
foram obtidos resultados de alta qualidade em relação à produção cerâmica, à investigação e a
formulação de esmaltes. (TOSTES, 1991)
As vagas no curso de Celeida eram disputadíssimas. Segundo seu amigo Luiz Áquila, suas aulas
eram muito vivas, ela encontrava novas possibilidades para aquele aluno que às vezes parecia tão
limitado e tão fechado, “e aflorava coisas nele que nem ele esperava, nem ela mesma esperava.”
Sua relação com a forma orgânica, como pegar uma semente, uma folha, e fazer um molde a
partir disso, além da experiência do corpo em contato com a atividade e suas obras, encantava,
provocava interesse em seusalunos.
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Selma Calheira (2009) nos revelou que quando foi procurar a oficina, por volta de 1982, as vagas
estavam esgotadas, tendo que se matricular em outro turno com outro professor até conseguir
chamar a atenção de Celeida, com a qualidade de seu trabalho. Foi convidada a frequentar o curso
da artista, e posteriormente passou a ser sua assistente. Lembra que a turma de alunos tinha
Amom, Ana Maria de Morais, que fazia livros enormes em cerâmica; Maurício Bentes, que fazia
trabalhos com tijolos; Carlos Mascarenhas; Tadeu Burgos, que tinha um trabalho sobre pesos;
Beth Recanho, que fazia pães e bisnagas em cerâmica e Maria Alice, que fazia conchas. Cada um
desenvolvia sua própria linguagem. Havia ainda outro grupo que trabalhava com esmaltes
cerâmicos.
Selma destaca que o mais importante era que ela ensinava os alunos a buscarem. Suas aulas, além
de práticas, instigavam os alunos a fazer estudos, especulações, pesquisas, investigações, a cerca
do material, dos conceitos, da linguagem e objetivos de cada um. Ao mesmo tempo os alunos
acompanhavam as obras em que a artista trabalhava.

Íamos também ao Morro do Chapéu Mangueira, conhecíamos o trabalho
dela de resgate, ao mesmo tempo fomentava o trabalho em todos nós e
na comunidade. Era uma pessoa muito dinâmica, sabia como mexer com
o aluno, dava a vazão a cada um, despertava cada um a embarcar em sua
própria viagem, em seu interesse. Estimulava a experiência, norteava. Ela
era múltipla, fazia críticas, comentários, indicava pesquisas, promovia
exposições. Fizemos exposições conjuntas no Rio, São Paulo, Minas.
Celeida era uma pessoa instigadora, tinha muito conhecimento. Quando
convidava a gente para algum projeto, íamos, porque acreditávamos,
queríamos estar junto, trabalhar junto. [...] Ela era uma grande mestra,
não dava receitas, fazia a gente pensar, refletir e buscar. A gente se
dividia em grupos com pesquisas mais afins. Ela percebia o potencial de
cada um e indicava o grupo. (CALHEIRA, 2010, informação verbal)
Liba Suzette Musieracki (2011), artista formada em química e aluna de Celeida na EAV, entre 1978
e 1985, contou-nos que a artista, e professora, era uma pessoa altamente técnica, o que a ajudou
a chegar à qualidade de padrão internacional de seu trabalho realizado em monoqueima. Juntas
buscavam informações através de revistas e livros vindos de fora do país, “desbravavam” já que
não se tinha informações por aqui. Buscavam a argila em Itaboraí.

Eu sou um resultado positivo de aluna de Celeida, não foi só
sensibilidade para desabrochar a criatividade, foi um resultado de existir
emocionalmente no mundo. Eu, quando cumprimentava, dava uns
3

CALHEIRA, Selma. São Paulo, Depoimento concedido à autora. 06 jul. 2010.
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tapinhas nas costas, ela me dizia: abraça forte! Ela me ensinou a receber
abraço e gostar de receber carinho. Isto era o trabalho dela. “Passagem”
não foi encenação, ela estava renascendo. Ela era muito marcante. De
todas nós era a artista mais orgânica, lidava com as sensações terrestres.
Ela vivenciava plenamente a argila. Ela, o ser
humano, o espírito Celeida, se integrava à matéria e a matéria
a
4
devolvia integrada. (MUSIERACK, 2011, informação verbal)

Suzete lembra que outra artista que participava do atelier, e desenvolvia um trabalho destacado,
era Nelly Gutmacher, que foi para o Parque Lage em busca das aulas da Oficina das Artes do Fogo
no final de 1970, mas Celeida propôs que ao invés de ser aluna, trabalhassem juntas, pela
qualidade artística que identificava em seu trabalho. Por cerca de dez anos Nelly foi colaboradora
e parceira de Celeida.

“Celeida Tostes, mestre entre mestres, que soube com delicadeza me mostrar o percurso de
encontro com minha sensibilidade sem temor da desintegração.” (Liba Suzette, 2011)
Maria Lúcia Andres destaca que em suas visitas à Escola de Artes Visuais, o que mais lhe chamou a
atenção na didática aplicada foi a de dar possibilidade ao aluno de obter o conhecimento através
da própria vivência transmutada ao nível consciente, e nas aulas de Celeida, na Oficina de
Transformação de Materiais, encontrou uma verdadeira abordagem de alquimia, pois ela conduzia
seus alunos a uma relação sensorial entre os elementos fundamentais, fogo, terra, água e ar,
conjugados com os elementos e substâncias químicas.
Trazendo a mensagem do inconsciente para o consciente, o aluno estará
apto a encontrar seu próprio ritmo destruindo, criando e transformando
a matéria dentro deste ritmo. Há uma busca das origens nesta
descoberta interior que permite, através da transmutação dos elementos
da natureza, também a compreensão do relacionamento homemuniverso. (ANDRÉS, 1977, p. 110)
Em 1978, Celeida integra ao seu trabalho à atividade comunitária como coordenadora da
Implantação da Cerâmica Utilitária como Profissionalização na Penitenciária das Mulheres
“Estevão Pinto”, em Belo Horizonte – MG, juntamente com professores e alunos da Escola
Guignard.

Com

uma atitude pioneira, o grupo dá a oportunidade a pessoas reclusas de

canalizarem sua criatividade, oferecendo uma opção de outra perspectiva de vida, visando à
recuperação e a reintegração destes indivíduos marginalizados na sociedade. Oferecem uma via

4

MUSIERACK, Liba Suzette. Rio de Janeiro. Depoimento concedido à autora. 05 abr. 2011.
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sensível para que desenvolvam e lancem sua própria expressão. As próprias detentas ajudaram na
construção do forno à lenha.
É pouco dizer que iniciativas como estas são de distinta nobreza e generosidade, escolher repartir
conhecimento, tempo e importância a estas pessoas que estão tão esquecidas em suas grades,
grades reais que as aprisionam fisicamente, que as apartam do convívio social, e as grades
emocionais que as levaram até onde se encontram. Esta é uma atitude primeira de abrir uma
possibilidade de encontro, de verdadeiro encontro, oferecer um pouco do próprio remédio e
alimento que é sua arte, acreditar na integração da arte, e principalmente na reintegração do
indivíduo. Um projeto, que deveria ecoar um grito no ouvido da sociedade, das instituições oficiais
e do empresariado, indicando para onde mais esforços e recursos deveriam afluir. Celeida atuou
em outros presídios, assim como solicitou a ajuda de presidiários, como vimos, para
desenvolvimento de seus trabalhos. Levou não só alternativas, mas “doou vozes” aos anônimos:

Com elevado sentimento de respeito e humildade, tomo a iniciativa de
encaminhar a V. Sª., estas anônimas palavras no sentido de externar a
nossa alegria, devido ao feito fraternal, educador e social, realizado pelas
Profªs. Celeida Tostes e Leila Queiroz, que com os alunos Kátia Gorini,
Elmo Martins, Jarbas Lopes e Mariza Valle Oliveira, nos proporcionaram
momento de especial candura nos ensinamentos propostos em nome da
verdadeira educação no afã da reeducação social daqueles, que buscam
o aprimoramento em grau de personalidade através das Artes Plásticas,
e já conquistamos muito com o apoio elementar dessas pessoas do
Núcleo 3D, destarte dizer, da importância desta realização. (anônimo da
Penitenciária Lemos de Brito do Rio de Janeiro)5

Morro de Chapéu Mangueira
Em dezembro de 1979, Celeida, juntamente com um grupo da oficina de Artes do Fogo da EAV, foi
convidada por dois sambistas a visitar o Morro de Chapéu Mangueira. Na subida escorregou no
barro e deste escorregão constatou a fonte de recursos naturais para uma possibilidade de
atividade para a comunidade. Durante o samba, propôs aos dirigentes da Associação “Amigos de
Chapéu Mangueira” o desenvolvimento de um trabalho voltado para a comunidade, com apoio da
EAV, que usaria o barro, matéria prima que a própria comunidade tinha. A proposta foi aceita. O
Projeto “Formação de Centros de Cerâmica Utilitária nas Comunidades da Periferia Urbana
5

Trecho de carta anônima de um presidiário da Penitenciária Lemos de Brito do Rio de Janeiro
encaminhada a Leonardo Visconti Cavalheiro, então diretor da EBA, com data de 25 de julho de 1991.
Constante em TOSTES, Celeida. Comprovantes do Curriculum Vitae, Vol. I. EBA-UFRJ. Não paginado.
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chamadas Favelas” teve início em abril de 1980, tendo o Morro de Chapéu Mangueira como PlanoPiloto. Outro fator importante para a escolha do local foram as áreas verdes, características que
tornou mais fácil a construção de fornos e a prática da queima.
A Associação do Morro de Chapéu Mangueira está situada na parte alta do Leme, bairro da zona
sul, subindo a Ladeira Ari Barroso, de um lado fica o Morro da Babilônia e do outro o Morro da
Associação Amigos de Chapéu Mangueira. A partir de 1927 foi se desenvolvendo, tornando-se um
grande complexo de moradias. Quando o projeto iniciou a comunidade já tinha um sistema
organizado, com presidente com mandato de três anos, escolhido pelo voto direto, diretoria com
doze membros eleitos e distribuídos entre as atividades de Administração, Controle de Luz, Posto
Médico, Escola Maternal e Jardim, Departamento Feminino, Setor de Obras, Relações Públicas e
Divulgação, Departamento Jurídico, Urbanização, Contato Interior e Exterior, Água e Esgoto e o
Galpão de Arte. (TOSTES, 1986, p. 8)
Celeida expôs para a platéia do Seminário de Folclore e cultura Popular realizado em 1992, no Rio
de Janeiro, que todos participaram, crianças e adultos, uma soma de esforços e que através de
mutirões, uma prática da comunidade nas construções de suas casas, construíram o galpão de arte,
consultório, casa do samba. (TOSTES, 1992). Parece regozijar-se quando observa que:
Trabalhar com o barro, material primevo, pasta primeira, que traz o gozo
do mole, como diria Gaston Barchelard, promove uma forma de relação
intensa. A retirada do barro já era uma atividade feliz, uma descoberta.
(TOSTES, 1992)
Destarte todo o trabalho na área comum foi realizado em forma de mutirão como o Galpão de
Arte, um forno de lenha para cerâmica, que atingia 1200°, a recuperação da Escola (Maternal e
jardim) e a construção de um novo Posto Médico incluindo Clínica Odontológica com proposta de
amplo atendimento às crianças. Os tijolos foram garimpados em lixos, cacos, bem como doados
por famílias. O projeto se auto sustentou e em três etapas teve ajuda da Funarte.

A intenção de formar Centros de Cerâmica utilitária nesse tipo de
comunidade urbana voltando-se para a compreensão de uma tecnologia
alternativa e de sobrevivência, além de geração de renda, prende-se ao
objetivo de resgatar as raízes culturais e a mão-de-obra em desuso
quando da saída de uma pequena cidade para grandes centros urbanos. É
a paneleira de anos atrás que agora é lavadeira; é o oleiro e o construtor
de caieiras que agora é carregador ou porteiro; ou ainda, aquela mulher
de 70 anos que nunca tinha tocado em barro, mas que pode viver,
através dele, o seu cotidiano e a sua fantasia. (TOSTES, 1986, p. 8)
Com esta iniciativa Celeida enlaça o artístico ao social e ao econômico no caminho do saber e
considerando uma prática de desenvolvimento local e sustentável. Uma proposta de utilização da
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arte como instrumento de resgate de cultura local e integração de saberes, na busca de qualidade
de vida, sustentada pela solidariedade e fundamentada em valores éticos.
Segundo Celeida Tostes (1982) o projeto tinha como objetivo inicial a recuperação de valores
culturais e a estimulação da consciência comunitária para o desenvolvimento sustentável, usando
os recursos naturais de que dispunha: a argila com bastante plasticidade, conforme análises
realizadas pelo INT (Instituto Nacional de Tecnologia), - podendo ser retirada sem provocar
significativo impacto ambiental, sem risco de causar desbarrancamento, conforme estudos da
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA – RJ - oferecendo orientação e
tecnologia para a produção de peças de cerâmica, como panelas e tijolos, onde o resultado fosse
revertido para a eles mesmos, e ainda oferecer para os alunos da EAV, de classe mais abastada, a
oportunidade de aprendizado com uma comunidade urbana de menor recurso. Ou seja, traz a sua
característica marcada pela integração, permite uma ponte, uma possibilidade de trocas e de
integração de saberes entre pessoas de classes econômicas distintas.
Nesta proposição Celeida inicia um movimento de reflexão inovador sobre o ambiente inteiro.
Propicia, de certa maneira, um espaço multidisciplinar por meio do olhar de outros especialistas,
oferecendo através de sua

experiência com a arte, educação e técnica, a possibilidade da

invenção e da criação espontânea, tornando assim as diversidades mais amenas. Criando a
possibilidade do desenvolvimento da individualidade ao mesmo tempo em que cria um espírito de
união. Aproxima-se do que se pode chamar de Desenvolvimento Humano Durável que “considera a
necessidade de dividir o espaço com o outro, tendo como principais valores o lazer e as relações
de trabalho, conduzindo a um desenvolvimento pessoal e social onde o objetivo é a melhoria da
qualidade de vida.” (MACIEL, 2003, p. 11) Tema que entra, em 1994, nas discussões do Programa
das Nações para o Desenvolvimento (PNUD), alertando sobre a necessidade de se desenvolver
novo paradigma

que oferecesse “prioridade absoluta à redução da pobreza, aos empregos

produtivos, à integração social, e à regeneração do meio-ambiente”. (BARTOLI, 2003) Este
trabalho assemelha-se ao papel de instituições do terceiro setor e demonstra o caráter inovador e
antecipador de seu projeto, inclusive porque é anterior ao movimento mais proeminente de
Organizações Não Governamentais (ONGs) no país.Oficina Integrada de Cerâmica – EBA/FAU –
UFRJ
Em 1989 Celeida Tostes desenvolveu o Projeto “Oficina Integrada de Cerâmica – EBA/FAU” para
recuperação de espaço e instalação adequada a um trabalho que se dirigisse à pesquisa e à
educação universitária, e trabalhou na “Metodologia do Ensino de Cerâmica na Universidade
Brasileira, considerando o avanço da tecnologia dessa área, a velocidade dos meios de comunicação
e as inquietações do homem contemporâneo.” (TOSTES, 1991)
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Na Escola de Belas Artes quando chegou tinha um ateliê grande e mal
equipado, construído e destinado à cerâmica, mas que tinha sido
abandonada a ideia de cerâmica e passou a ser um depósito. Tinha
prancheta velha, vidros quebrados, era um horror. Celeida, que era muito
positiva, entrou lá e não se assustou, e resolveu consertar aquilo tudo.
Chamou os alunos, falou com o diretor, com várias pessoas, pediu aos
amigos que doassem catálogos e livros. Ela comprou quatro jogos de
mesas de metal, de bar com o próprio dinheiro, fez uma ante-sala
colocou os livros e fez uma pequena biblioteca e um ponto de encontro.
Então a turma da escola se encontrava lá, ela fez contato com o pessoal
de design e arquitetura que eram vizinhos de parede, e nisso conseguiu
junto com os colegas derrubar a parede que dividia a sala, porque a parte
de arquitetura e design era pequena e bem equipada e da Escola de
Belas Artes, grande e mal equipada, então ela uniu as duas coisas.
Usaram marreta mesmo, quebraram com as mãos, uniram e fizeram a
partir disso um trabalho muito interessante, no período que funcionou.
(ÁQUILA, 2011, informação verbal)

Celeida ao criar um laboratório de pesquisas de cerâmica integrado entre as duas faculdades,
Arquitetura e Urbanismo e Belas Artes, rompeu paredes e obstáculos culturais, pois apesar destas
duas áreas serem muito afins, em todas as universidades possuem espaços bastante demarcados.
Montou uma ante-sala com seus próprios recursos enquanto encaminhava o projeto e recobriu as
paredes com barro. A Oficina atendia a graduação e depois também foi criada e aceita uma
disciplina que atendia alunos da pós-graduação da EBA, que inclusive contribuiu para o surgimento
da Linha de Linguagens Visuais no Programa. Essa atitude de romper obstáculos, superar
interdições é um ato simbólico além de físico. Pegar uma marreta para integrar ambientes é mais
ou menos como assumir uma tarefa mítica – isso encanta aspessoas.
Conforme registros em seu memorial o vínculo de Celeida com a EBA como docente é a partir de
1987, quando foi aprovada no concurso de Livre docência do Departamento de Desenho Industrial
(cerâmica) com a Tese “A Esmaltação em Metal”. A partir do primeiro semestre de 1989 coordena
o “Projeto/Oficina Integrada de Cerâmica/EBA-FAU”, apesar de sua contratação como bolsistapesquisadora B, por doze meses no Departamento Industrial, se concluir apenas em setembro do
mesmo ano. Em 1991, foi contratada como bolsista- pesquisadora B por três meses, e
posteriormente aprovada para ministrar aula de escultura, como professora substituta e, em 1992,
como professora visitante A, também no Departamento de Desenho Industrial.
O ateliê era chamado “Oficina integrada EBA-FAU” e atendia alunos das duas unidades. Através da
oficina foram oferecidas disciplinas, ministradas por Celeida, para graduação das duas unidades e
pós-graduação da EBA. Como caráter de expansão atendia outras unidades da UFRJ, como
colaborar com o “Projeto Xistoquímica”, tese de doutorado do professor Marcus Vinícius; proferir
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palestras na Biofísica, participar, juntamente com alunos da pós-graduação, no Seminário do
Centro de Excelência de Ensino de Negócios e de Formação de Executivos – COPPEAD, além de
receber alunos do Instituto de Surdos Mudos, através do mestrado da EBA, e atender in loco
técnicos da área de Psiquiatria e ainda professores de primeiro e segundo graus do Estado.
(TOSTES, 1992) Maurício Salgueiro (2011) declara “A disciplina dela era curricular, eletiva,
facultativa, tudo que se pode imaginar. Ela abria as portas e quem entrasse participava.”
(SALGUEIRO, 2011, informação verbal)
Segundo depoimento de Marcos Varella (2011, informação verbal), gravador e professor de
gravura da EBA, que cursou sua disciplina no mestrado, a oficina funcionava como um verdadeiro
laboratório de pesquisa. O termo integrado tinha esse sentido mesmo. Enquanto ele, por
exemplo, fazia pesquisa no campo da gravura6, outro aluno da FAU desenvolvia pesquisa sobre
composições para revestimento ou sobre métodos construtivos onde se empregava o barro, e
tantas outras pesquisas se desenvolviam ao mesmo tempo, com diversos interesses.
Ela tinha uma mesa na ante-sala do ateliê e ficava conversando. Sentavase lá e perguntava: qual sua proposta? Sentava com cada aluno, outro
aluno que chegasse sentava junto e ficava ouvindo. Havia esta
integração. Você ia e apresentava: minha idéia é fazer isso, e ela discutia,
sugeria coisas, e você depois tinha um tempo para executar. Ali era
então um ponto de reunião de pessoas diferentes, de propostas
diferentes, você ouvia a proposta do colega, daquela outra pessoa. E ela
ia fazendo o foco: a cerâmica. O ponto focal era a cerâmica e as várias
possibilidades, mas pra mim pessoalmente foi enriquecedor no sentido
de dar uma visão muito grande do que era a cerâmica, um vislumbre na
realidade, tudo isso. Eu vi que a cerâmica é um campo imenso de
possibilidades, e de muitas aplicações que vão desde as artes plásticas
até arquitetura, até o interesse que ela estava tendo na época sobre
cerâmica super condutora. Tinha várias coisas que ela estava
pesquisando.
(VARELLA, 2011, informação verbal)7
Através de depoimentos de alunos e pessoas que acompanharam sua didática de trabalho
observamos que Celeida cria e mantêm um interesse vital pela pesquisa desinteressada, como diz
Gaston Bachelard este é o primeiro dever do educador, já que sem esse interesse, a paciência
científica seria sofrimento e com ele a paciência é vida espiritual. Para ele o educador deve “dar às
ciências a filosofia que elas merecem” e manter despertos, e em consonância, “o homem diurno
da ciência e o homem noturno da poesia”. (BACHELARD, 1988). O trabalho de docência de Celeida
6

O trabalho final apresentado na disciplina de Celeida com o título A cerâmica como processo - Uma experiência prática
no Centro Integrado de Cerâmica EBA/FAU - foi publicado na Revista Arte & Ensaios. Revista do Mestrado em História da
Arte EBA/UFRJ. Ano II, n. 2, 1995. p. 39-42.
7

VARELLA, Marcos. Rio de Janeiro. Depoimento concedido à autora, 07 abr. 2011.
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navega entre as ciências e as artes parece abarcar estas orientações, além de assumir
verdadeiramente o seu título de Atelier integrado.
Piedade Epstein Grinberg (2011), historiadora de arte, professora na Faculdade de Arquitetura da
PUC – Rio e diretora do Solar Grandjean de Montigny, foi também aluna de mestrado em História
da Arte da EBA, e cursou a disciplina de cerâmica no ano de 1991. Piedade nos relatou que tinha
grande dificuldade em desenvolver trabalho com as mãos já que sua área de atuação era
marcadamente a teoria, além usar unhas bastante compridas, e o mais interessante é que Celeida
acompreendia.
Ela entendia a minha dificuldade, não queria me cutucar para eu me
libertar, nada disso. O que para mim foi uma surpresa. A gente sempre
imagina que o professor da prática vai querer te induzir a
realizar a proposta pré-estabelecida. (GRINBERG, 2011, informação
verbal)8
Na avaliação final da disciplina era preciso desenvolver um trabalho final, solicitado a todos os
alunos. Para Piedade foi uma surpresa quando Celeida, ao sugerir uma descoberta de um tema,
lhe pergunta: “O que te encanta?”, ao que ela respondeu:
O que me encanta é a cerâmica de Malevitch, pois levei um susto quando
vi aquele bule de Malevitch em cerâmica no Guggenhein de Nova York,
que materializa todos os conceitos do quadrado, do retângulo e do
círculo em uma peça que é utilitária. Fiquei
impressionada. (GRINBERG, 2011, informação verbal)9
Celeida aceitou que Piedade fizesse o trabalho teórico e sugeriu que um colega de turma
desenvolvesse o trabalho prático, a reprodução do bule de Malevich. Desta compreensão e
processo de ensino/aprendizagem resultou o bule, realizado por Marcos Campos10, e o trabalho
teórico de Piedade “Teapot po ris Malevich”11, que foi indicado, por Celeida, para publicação na
Revista do Programa. Para Piedade foi um presente e esta experiência lhe deu uma visão de como
deve ser um professor, como um professor deve conduzir um aluno. Suely de Godoi Weisz (2011),
colega de turma de Piedade Grinberg, nos contou que Celeida tinha muita alegria e prazer de viver.
Mesmo estando doente não passava em seu semblante tristezas aparentes ou preocupações.
Sempre muito esfuziante e a cada um que ela abraçava mostrava intensidade e desejo de estar
junto e despertava reciprocidade. Tinha grande competência em identificar e respeitar a

8

GRINBERG, Piedade. Rio de Janeiro. Depoimento concedido à autora, 05 abr. 2011.
Ibidem
10
Marcos Campos na época já era artista, pintor, e também professor de História da Arte. Atualmente também é
professor de desenho na EBA.
11
GRINBERG, Piedade. Teapot po ris Malevich. In Arte & Ensaios. Revista do Mestrado em História da Arte EBA/UFRJ. Ano II,
n. 2, 1995. p. 65-70.
9
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expressão individual do aluno e orientava e conduzia com grande sensibilidade a produção de
cada um.12
Por meio dos depoimentos recolhidos a afirmação de que a artista era múltipla, e dotada de uma
capacidade para despertar cada aluno e dar importância aos seus interesses individuais, é
uníssono. Afirmam que Celeida estimulava a experiência, indicava caminhos e pesquisas,
organizava e estimulava a participação dos alunos em exposições.
[...] O mundo é belo antes de ser verdadeiro. É admirado antes de ser
verificado. A obscuridade do “eu sinto” deve primar sobre a clareza do
“eu vejo”. O homem é um ser entreaberto. Quando ele cria, desata
ansiedades. Criar é superar uma angústia. O belo não é um simples
arranjo. Tem necessidade de uma conquista. O mundo deixa de ser
opaco, quando olhado pelo poeta. Este lhe dá mobilidade. O homem é
um ser que se oferece à vida, deixa-se possuir por ela, para poder possuíla. Olha o presente como uma promessa de futuro. Uma de suas forças é
a ingenuidade, que o faz cantar seu próprio futuro. [...] O mundo é a
provocação do homem. Este se revela criador, fonte única, despertador
de mundos: o da ciência e o da arte. É o ser que responde a todas as
provocações, sobretudo à do instante, pela criação e pela invenção.
(JAPIASSU, 1986, p. 77)

Hilton Japiassu (1976) ao descrever a epistemologia de Bachelard aponta que a imaginação é o
espírito que nos faz aprofundar nas coisas, liberta-nos do que é convencional, e nos faz encontrar
“as forças vivas da natureza”. De um lado coloca a ciência e do outro “a solidão do artista que
revive, em suas imagens e em seus mundos, o drama do mundo.” Porém “é o artista que cria mais:
a imaginação começa e a razão recomeça.” O autor desvenda que o verdadeiro mundo de
Bachelard é o da sobre-realidade e que é por isso que ele diz que o homem é este ser que tem o
poder de “despertar as fontes”. Explica que a sobre-realidade é a própria realidade em sua maior
profundez onde o papel do irreal é o dinamismo do espírito.
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DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO ICCC

TERRA, Fátima
Coordenadora Pedagógica do ICCC, fatimaterra@uol.com.br

RESUMO
O objetivo do ICCC neste projeto é desenvolver o ensino da cerâmica nas diversas faixas etárias
desde o Ensino Infantil, Fundamental e Medio na cidade de Cunha. O ICCC vem atuando na área
educacional, artística e social de 2009 até 2015, enfatizando a importância de levar ao aluno da
cidade a cultura cerâmica, já consolidada na região pelas tradições das Paneleiras, mulheres da roça
algumas descendentes dos índios, que os pioneiros ceramistas que vieram do Japão e chegaram a
Cunha na década de 1970 perceberam essa vocação e se radicaram na cidade. Ao longo das décadas
seguintes, novos artistas foram atraídos e estão agregando novos rumos à cerâmica, possibilitando a
formação de um Polo Cerâmico e Cultural de Cunha na região do Vale do Paraíba, São Paulo.
Atualmente iniciamos um projeto piloto com crianças especiais (NEE), de aprendizagem e
comportamental, com a abordagem da cerâmica na pratica terapêutica.

PALAVRAS-CHAVE: ICCC, Cerâmica, Ensino.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo é uma retrospectiva das diversas atividades realizadas pelo ICCC, com ênfase na
educação, através do ensino da cerâmica nos diversos níveis educacionais, com o propósito de levar
ao aluno mais uma ferramenta, que possibilite a expansão e expressão das suas potencialidades
como individuo, de forma dinâmica agregado ao ensino normativo. Sendo Cunha hoje um polo de
cerâmica nossa proposta com este trabalho é levar ao maior número da população a informação da
ARTE CERÂMICA – As professoras das diversas Escolas Municipais envolvidas no projeto estimularam
o crescimento das possibilidades de tornar esse ensino efetivo.

ABRANGÊNCIA DO PROJETO
O ICCC tem se preocupado com a formação de ceramistas e com a difusão do conhecimento da
cerâmica. Tem três frentes em desenvolvimento:
1- Nível profissionalizante – Introdução do universo da cerâmica para jovens que estão em
fase de definir seu futuro profissional – várias turmas.
Relato da trajetória do Aluno do ICCC até hoje – Matheus Gonzaga Burger.
2- Nível de formação através das escolas e creches municipais e creche da UNESP de
Guaratinguetá – manuseio e interação da criança com a argila introduzindo o universo na
arte cerâmica, projeto 2015. Neste ano será introduzido, também, um projeto piloto,
com algumas crianças com déficit de aprendizagem e comportamental.
3- Para ceramistas – workshops com vários temas de interesses destacando domínios
diferenciados. A sequência de vários workshops ao longo do ano torna o ICCC um centro
de concentração e de referencia do ensino da cerâmica.
1- NÍVEL PROFISSIONALIZANTE
Desde 2010 o ICCC vem desenvolvendo projetos para o Ensino Medio, objetivando a
profissionalização para os jovens de Cunha, em vista de a cidade estar se tornando a cada ano um
centro cerâmico.
Como conquista desse trabalho do ICCC será feito um relato da trajetória do nosso aluno de 2010,
Matheus Gonzaga Burger até a data do presente Seminário A Cerâmica na Arte-Educação.

IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

2- 2 - NÍVEL DE FORMAÇÃO

ATRAVÉS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CUNHA E

CRECHE DA UNESP GUARATINGUETÁ.
Com o proposito de ampliar o ensino da cerâmica, o ICCC está empenhado em trabalhar junto as
Escolas Municipais Creches até o Ensino Fundamental, incluindo estudo de alguns casos de crianças,
NEE (Necessidades Educacionais Especiais), que serão apresentados no Seminário.
3- 2- PARA CERAMISTAS
Com o objetivo de proporcionar a comunidade local e aos ceramistas de diversas regiões, o ICCC vem
promovendo diversos workshops, com amplas propostas, proporcionando o conhecimento do
universo cerâmico ou simplesmente levar a oportunidade da população conhecer efetivamente, o
fazer cerâmica, como também, possibilitar a oportunidade dos ceramistas envolvidos neste Projeto,
ensinar o seu saber. Será apresentada a relação das atividades ao longo do ano.
4-PROJETO DO ENSINO DA ARGILA NA CRECHE DA UNESP -

GUARATINGUETA – 2015.

Este projeto foi elaborado e aprovado em 2014.
A programação do curso de Cerâmica será adaptada a cada grupo alvo, na faixa etária de 3 a 6 anos,
visando à interdisciplinaridade e a integração da Arte à prática da Argila, tornando o aprendizado
mais lúdico, criativo e reforçando os conhecimentos já adquiridos pelo educando e/ou cada turma ou
faixa etária.
4-1-JUSTIFICATIVA
A Educação Infantil nas creches, hoje em dia faz-se “necessária”, ou seja, com a atribulação e
atividades cada vez mais prementes pela família e a evolução rápida dos novos conceitos da
atualidade, as crianças cada vez mais necessitam de orientação e abertura livre de pré-conceitos,
para desenvolver amplamente o seu potencial físico, emocional, psicológico e social. Com essa
preposição acreditamos que o trabalho da creche não é somente levar as crianças aos cuidados
básicos necessários, ao brincar simplesmente, ao aprendizado do convívio social é muito mais que
isso, um grande desafio para desenvolver a criança em todos os seus aspectos com autonomia,
discernimento, observação e percepção da própria vida, através de seus aspectos cognitivos.
As crianças possuem modos próprios de compreender e interagir com o mundo. A nós, professores
cabem favorecer a criação de um ambiente escolar, onde a infância possa ser vivida em toda a sua
plenitude, um espaço e um tempo de encontro entre os seus próprios espaços e tempos de ser
criança dentro e fora da escola.
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A creche é na verdade não um lugar onde a criança terá acesso mais antecipado à educação formal,
mas um espaço e um momento educativo que irá potencializar o seu desenvolvimento integral e a
socialização. Vigotsky acentua que a aprendizagem e a socialização estão intrinsecamente ligadas,
uma vez que as relações sociais favorecem significativamente a construção das aprendizagens. Ele
afirma que a maturação e aprendizagem são dois processos distintos e relacionados que propiciam o
desenvolvimento humano. A primeira prepara e condiciona para a segunda, mas a aprendizagem
estimula e potencia a maturação. De acordo com essa proposição tem-se a inteligência como
produto social. O mesmo autor distingue ainda dois níveis no desenvolvimento da criança: o
desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. O primeiro representando o alcançado pelo
indivíduo e o segundo mostra o que o indivíduo poderá fazer com a ajuda de outro. A distância entre
esses dois processos é denominada de Zona do desenvolvimento proximal e trata exatamente sobre
o desenvolvimento como consequência da aprendizagem.
“No universo pedagógico, brincar é uma proposta criativa e recreativa de caráter físico e mental,
desenvolvida espontaneamente, cuja evolução é definida e o final nem sempre previsto. Quando
sujeito a regras, estas são simples e flexíveis e seu maior objetivo é a prática da atividade em si. É
uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento e a educação de um indivíduo. A
brincadeira faz com que a criança desenvolva sua imaginação, atenção, memória, além de
amadurecer algumas competências para a vida coletiva, por meio da interação e utilização
experienciais de regras e papeis sociais. Ao brincar, a criança explora, pergunta e reflete sobre as
formas culturais nas quais vive e sobre a realidade circundante, desenvolvendo-se psicológica e
socialmente. O brincar é uma forma de linguagem, pois permite que a criança se comunique com as
outras pessoas, expressando seu mundo interior. O brincar é um processo no qual as crianças trocam
entre si, suas dúvidas, angustias e hipóteses sobre os mais diferentes assuntos. ”Queiroz (2003)
O lúdico, brincar, cuidar e educar diante dos significados atribuídos por Queiroz (2003) ao brincar,
percebemos como esse ato é importante na infância, fazendo parte não só das necessidades
psicossociais das crianças, como também de suas necessidades psicomotoras, cognitivas e afetivas.
De acordo com os Referenciais Nacionais para a Educação Infantil (RECNEI), brincar é um dos
aspectos que fazem parte do trabalho com crianças na Educação Infantil, juntamente com o cuidar e
o educar.
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O lúdico é de fundamental importância na satisfação pessoal da criança, para o seu desenvolvimento
integral e também é um dos pilares da educação sistematizada oferecida em creches e pré-escolas.
Não somente com o intuito de educar, mas principalmente no intuito de promover uma
aprendizagem significativa e contextualizada a partir da experiência social promovida na brincadeira.
As experiências motoras, sociais, afetivas e cognitivas, na fase da educação infantil faz-se necessária
a criação de espaços nas rotinas das creches para atividades sistematizadas, mas o principal objetivo
que deve nortear a organização curricular ou de uma proposta pedagógica na escola, deve ser o de
promover aprendizagens articuladas pelas experiências vivenciadas na brincadeira infantil. Muitas
creches tem uma preocupação muito grande em organizar rotinas de atividades voltadas
exclusivamente para a aprendizagem sistemática de um currículo.
A criança é um ser dinâmico, cheio de indagações espontâneas e com múltiplas habilidades físicas,
sua habilidade motora é utilizada para expansão do seu desenvolvimento onde o jogo é seu meio de
comunicação e aprendizagem (FLINCHUM,1981). Por acreditar num âmbito muito mais amplo de
aprendizagem, com todas estas justificativas, propomos um trabalho diferenciado com a Arte da
Cerâmica, onde todas as referencias acima estarão inseridas, no fazer argila, que culminará ao longo
do tempo no fazer cerâmica, favorecendo a aprendizagem consolidada e significativa,
proporcionando um desenvolvimento amplo e integral da criança.
4-2-PAPEL DO EDUCADOR
O educador, professor de cerâmica tem um papel fundamental na atividade artística. Deve infundir
no educando o gosto e autoconfiança pelo que ele faz, despertando seus instintos de trabalho e
motivando-o de forma gradual e controlada. A conduta equilibrada e afetuosa do educador é
essencial para a correta formação artística do aluno, que desde os primeiros contatos com o material
no caso argila, deve possibilitar essa conduta.
O educador deve apresentar as informações necessárias para o desenvolvimento da atividade de
forma clara e objetiva, sem interferir no processo de criatividade do individuo. O papel do professor
na aula de argila dever: supervisionar, controlar o manuseio da argila, sendo um orientador e nunca
impor na execução de formas determinadas, fixas e imutáveis que o aprendiz deva imitar ou copiar.
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O educador deve respeitar o aluno e o seu trabalho como ele se apresenta independente da
proposta oferecida. O educador deve conversar com o aluno a respeito do trabalho elaborado e
observar atentamente as explicações e reações apresentadas, que servirão de dados para o
educador entender melhor a personalidade e a expressão de cada envolvido no processo da
aprendizagem da argila. A valorização da atividade realizada é fundamental, nunca se deve permitir
que qualquer trabalho seja ridicularizado ou que poderia ser melhor, os colegas também devem ser
orientados a respeitar o trabalho do outro.
Para que ocorra esse desenvolvimento amplo de saberes, o professor precisa construir e reconstruir
o seu saber, a partir de meios e estratégias para estimular suas crianças no desenvolvimento desse
processo. O professor terá um papel muito importante nas atividades de argila com os alunos.
Pedagogicamente o professor terá que ter em vista o desenvolvimento motor e a interação do grupo
dessa faixa etária, proporcionando, através da proposta dos módulos trabalhados, um maior
conhecimento do desempenho de cada um facilitando assim, a complementação do ensino na
pratica da arte fazer argila.
4-3- OBJETIVO GERAL
Sensibilizar os alunos para a argila.
Sensibilizar as crianças na conquista de valores em relação à natureza.
Desenvolver um processo estimulante ao aluno, para aplicar o manuseio da argila as suas habilidades
básicas, facilitando a estrutura principal da educação psicomotora tão importante no processo
ensino - aprendizagem.
Desenvolver a percepção, a imaginação, a sensibilidade, o sentido estético, a comunicação verbal e
não verbal, a motricidade ampla e fina, e a socialização, realizando atividades com a argila a partir da
interdisciplinaridade proposta pelo projeto.
4-4- OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conhecer diversas obras básicas de cerâmica: indígena, nas diversas regiões e principalmente Cunha.
Apreciar diversos materiais e procedimentos do fazer argila.
Experimentar e produzir objetos de argila.
4-5- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Um critério para o trabalho da Arte Cerâmica é possibilitar e desenvolver habilidades criativas, a fim
de planejar conscientemente, as atividades desenvolvidas em sala de aula, sendo propostas formas
diferentes para todas as turmas respeitando a faixa etária. Um diferenciador dessas propostas é a
observação das possibilidades corporais de lidar com as intenções que envolvem o fazer argila.
Experimentando e construindo habilidades, através da argila, pode significar indícios das primeiras
construções das representações do conhecimento, relacionadas ao desenvolvimento estético e
artistico das crianças. O conteúdo programático será interdisciplinar, possibilitando a integração do
conhecimento entre todas as formas de compreensão de expressão artística. O olhar e o fazer
artístico das crianças é mediado pelo contato com representações e usos de linguagens e envolvem a
capacidade que a criança tem, naquele momento, de pensar e produzir símbolos através do fazer
cerâmica. Cabe ao professor promover a interação entre o saber técnico das linguagens artísticas e o
saber artístico das crianças. Nesse sentido, para planejar sua intervenção, ele precisa considerar as
possibilidades das crianças naquele momento, sendo fundamental que ele tenha conhecimento
sobre as habilidades imprescindíveis à vivência das diferentes linguagens artísticas.
No caso das representações cerâmicas, não se pode demarcar tão claramente a compreensão das
várias linguagens em função de uma meta a ser alcançada ao longo de três anos. Também não é
possível avaliarmos tomando como referência somente o desenvolvimento de habilidades artísticas,
porque o objetivo da Arte na Educação Infantil não é o da formação do artista que tem autonomia no
- fazer cerâmica, mas dar condições que a criança interaja com a argila, expressando todo seu
potencial interno e externo da sua vivência pessoal e social.
A avaliação será constante e progressiva, através da observação do professor em relação ao
desenvolvimento proximal dos alunos. Dando parâmetros para a próxima aula e continuidade do
curso. Portanto cada aluno terá um desempenho de acordo com o seu potencial durante todo o
processo.Todo o desenvolvimento do trabalho deverá ser registrado por escrito a cada aula e se
possível também através de fotos para fazermos uma avaliação no decorrer do curso.
4-6-RECURSOS UTILIZADOS
O programa dos diversos níveis do trabalho será utilizado como temas favorecendo a
interdisciplinaridade nas atividades da aula de argila.
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O professor irá elaborar a temática da aula objetivando o reforço do aprendizado. Sempre de forma
lúdica, harmoniosa e agradável, onde o fazer cerâmica se torne prazeroso.
Audiovisual: data show, vídeos, DVD.
Exposição no final do ano das peças elaboradas pelos alunos.
4-7-METODOLOGIA
“Com a água, revitalizamos a matéria, e com a força do nosso corpo, ao amassar a argila, damos
unidade e densidade; expulsamos o ar nela contido, transformando-a em uma massa compacta,
reconhecendo suas qualidades e ganhando intimidade. Este trabalho de amassar o barro é um
trabalho de centralização, os movimentos vão do exterior para o interior, das extremidades para o
centro; aqui encontramos o sentido da totalidade: só tocamos na parte externa, mas afetamos o
bloco todo. Assim, amassando o barro o ceramista caminha também em direção ao seu centro”.
(Nakano, 1988).
Simbolicamente esta descrição de Nakano sobre o fazer cerâmica, transcende no todo, a
Metodologia da proposta. A arte em seu potencial envolve todo o SER no fazer cerâmica, onde a
força do corpo e a mente estão interligadas no processo de criação, desmistificando que há sim
possibilidade de expressão em todos os sentidos, áreas e idades. O papel do educador na
metodologia é importantíssimo, porque primeiro terá que sentir e imbuir todo o seu ser para poder
transmitir tal conhecimento, tanto material como transcendental.
As crianças são muito perceptivas e tendo o educador o cuidado, de expressar e expandir seus
conhecimentos com naturalidade e simplicidade, terá muita facilidade de encontrar os caminhos
para simplesmente possibilitar que seus alunos a encontrem esse CENTRO. A cerâmica será a
conclusão do trabalho desenvolvido pelo currículo proposto das atividades de cada turma.
Os frutos desse trabalho serão vistos ao longo dos anos, a internalização da arte cerâmica em sua
concepção prazerosa criará efeitos no transcorrer do processo educacional de cada criança.
4-8 CONCLUSÃO
A conclusão do presente trabalho será apresentada no IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL A
CERÂMICA NA ARTE-EDUCAÇÃO.
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CERAMISTA COMO ARTISTA E EDUCADOR:
A experiência da artista Judy Chicago no processo de criação
da instalação artística “The Dinner Party”
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RESUMO
No presente texto dissertamos sobre os processos de criação do artista/educador e do atelier
como espaço de troca entre aluno/colaborador. Relatamos a experiência da artista/educadora
Judy Chicago na criação e execução da obra The Dinner Party que foi realizada por uma equipe de
cerca de 130 pessoas (entre aristas, alunos e assistentes), durante mais de cinco anos de produção.
A equipe foi dividida por grupos, cada um deles era responsável por uma etapa distinta do projeto
de instalação: a pesquisa do conteúdo e a relação das imagens, cores e símbolos que seriam
colocados em cada uma das 39 mesas que homenageiam as mulheres selecionadas para
comporem a instalação, execução de cada um dos itens em cerâmica das mesas (pratos, taças,
talheres), a tapeçaria e os bordados que cobriam a mesa e as paredes da instalação e finalmente o
Flavia Leme de Almeida é artista/educadora, graduada em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP-SP, mestre em Artes Visuais e doutoranda em Artes Visuais na Linha de
Pesquisa Processos e Procedimentos Artísticos pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho UNESP-SP.
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piso esmaltado com escrita em ouro. O processo de criação artística, neste caso, possui tanta
relevância quanto o resultado final da obra/instalação, conforme analisamos na pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: cerâmica; processos criativos; artista-educador; arte-feminista.

INTRODUÇÃO

Há milênios, sob todas as suas formas - barro esmaltado ou não, faiança,
porcelana - a cerâmica está presente em todos os lares, humildes ou
aristocráticos. Tanto que os antigos egípcios diziam ‘meu pote’ para dizer
‘meu bem’, e nós mesmos, quando falamos em reparar danos de
qualquer espécie, ainda dizemos ‘pagar os vasos quebrados’ (a expressão
francesa é ‘payer les pots cusses’ - NT).
Claude Lévi-Strauss3

A cerâmica é um dos mais recorrentes suportes plásticos utilizados no meio artístico: seja como
um meio para se chegar a um fim (a matriz ou o protótipo), seja como um fim em si mesmo
(escultura). Há inúmeros exemplos na história da arte que consolidam sua relevância e, sobretudo,
sua permanência no âmbito das artes visuais, artesanato e design (em peças decorativas e
utilitárias).

Quando estamos em um atelier trabalhando com a argila, entramos em

contato, direta e

indiretamente, com os quatro elementos da natureza: a terra (massa plástica formada de barro), a
água (massa plástica, também, composta por líquido), o ar (oxigênio é fundamental para queima
das peças), e o fogo (o calor produzido pelas queimas à lenha, gás e elétrica). Facilmente
constatamos que a maioria das pessoas que já tiveram algum contato com a argila fica
completamente imersa na ação de modelar o barro. Muitas vezes, acabamos por nos envolver de
tal modo, que os quatro elementos nos transportam para um mundo de sensações novas, quase

3

LÉVI-STRAUSS, Claude. A Oleira Ciumenta; tradução de José António Braga Fernandes Dias. Lisboa: Edições 70, 1985. p.17
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mágicas e misteriosas. A argila é capaz de nos fazer voltar “para dentro” de nós mesmos, pois é
necessário considerável concentração e certo desprendimento daquilo que é externo, para
direcionarmos a energia naquela massa plástica. No momento de sovar e modelar o barro, temos
a sensação de que nos religamos com algo perdido há muito tempo, uma vez que nossa relação
com a natureza tem se alterado e distanciado ao longo dos últimos séculos.
Existe, concomitantemente, outro fator que é condição sine qua non para todos os processos da
cerâmica, o tempo, pois cada estágio demanda um preparo específico e um período especial de
maturação. Logo, dentro deste processo de criação é importante que o aluno perceba que ao
trabalharmos com a argila devemos considerar que se devem respeitar etapas de execução muito
precisas: preparação do barro, necessidade de sová-lo, a posterior modelagem, a ocagem, os
acabamentos diversos e, finalmente, a queima da peça. Para tanto, é preciso que o aluno em
atelier saiba qual é o melhor ponto para modelar (as dificuldades se trabalhar a massa quando ela
está muito molhada ou muito seca, entendendo que a temperatura do ambiente influencia neste
processo). E, depois de modelarmos a peça, mesmo que ela seja muito simples ou feita
rapidamente, a peça só pode ser ocada após alguns dias, caso contrário, podemos deformá-la e
estragar todo o trabalho anterior. A peça deve estar no que chamamos de “ponto de couro”- é o
momento em que ela já está firme o bastante para não deformar ao toque mais forte, porém
ainda está úmida o suficiente para que se consiga retirar o excesso: todas as partes (ou “paredes”
como normalmente chamamos) devem ter a mesma espessura, pois é isso que fará a peça secar
uniformemente e evitará rachaduras ou mesmo que ela se quebre. Outro motivo para ocar a peça
seria para eliminar as bolhas de ar na massa plástica que podem ocasionar quebras durante a
queima. O ponto de couro também é o momento ideal para fazer alguma intervenção na peça,
como por exemplo: uma pintura com engobe, que é a própria argila. Quando a peça está um
pouco mais seca que o ponto de couro é também o momento ideal para fazer grafismos e
pequenas incrustações ou furos. Só depois de a peça estar inteiramente pronta para a queima é
que devemos deixá-la secar totalmente, deixá-la no que chamamos “ponto de osso”. Porém, ainda
assim, essa secagem deve obrigatoriamente acontecer de modo gradual, pois caso ela comece a
secar mais rápido nas pontas que na parte central, fatalmente as rachaduras e trincas aparecem.
Muitas vezes são imperceptíveis antes da queima, mas podem aumentar consideravelmente
depois de prontas, ou seja, durante a queima.
Quando nos concentramos em realizar ações ligadas ao nosso poder criativo, ao nosso lado direito
do cérebro, somos capazes de deixar fluir elementos e imagens que há muito tempo estavam
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armazenadas em nosso inconsciente, ou seja, tudo o que faz parte de nosso vocabulário imagético,
os chamados arquétipos. Para aprofundar um pouco mais a definição de arquétipos, recorro ao
criador deste conceito, Carl G. Jung4. Segundo ele, os arquétipos seriam
símbolos que representam sentimentos inconscientes e universais, ou seja, habitam a memória de
todas as pessoas. O inconsciente coletivo é fundamentalmente composto pelos arquétipos que se
manifestam exteriormente, através de sonhos ou das manifestações artísticas (os desenhos, por
exemplo). Jung afirma também que muitos aspectos do nosso inconsciente influenciam na nossa
percepção da realidade. Todos os fenômenos perceptíveis são transpostos através dos nossos
órgãos sensíveis para nossa mente. A nossa mente traduz esses fenômenos para acontecimentos
psíquicos, cuja natureza extrema ainda nos é desconhecida: não somos capazes de entender
claramente como alguns processos psíquicos ocorrem. Ou seja, todos os acontecimentos que se
tornaram uma experiência possuem um número indefinido de fatos desconhecidos para nossa
mente e, consequentemente, para nosso entendimento consciente. (JUNG, 1977, p.20 a 23).
A EXPERIÊNCIA DE JUDY CHICAGO
A sua monumental obra A festa de jantar (1974-1979) é uma
homenagem às realizações femininas na política, na arte e na religião. A
festa de jantar levantou questões acaloradamente debatidas entre as
feministas. (Georges Duby e Michelle Perrot.)5

A artista norte-americana Judy Chicago tem em sua obra uma vertente fortemente feminina e,
muitas vezes, tendendo para o feminismo. Judy era anteriormente conhecida por Judy Gerwitz, o
sobrenome adquirido no casamento. Após sua separação, a artista decidiu retirar o nome do exmarido e trocou-o pelo nome de sua cidade natal, Chicago. A escolha deste nome estava em
diálogo com o movimento Panteras Negras, bem como a busca feminista pela emancipação de
uma identidade atrelada à sociedade patriarcal e consequentemente aos homens – fosse pela
relação de casamento ou de herança. Sendo assim, por meio dos diálogos com os movimentos de
4

Dr. Carl Gustav Jung (1875 - 1961) - médico psiquiatra que desenvolveu a “Psicologia Analítica”.
5

DUBY, Georges e PERROT, Michelle. História das mulheres no ocidente – O Século XX

/Direção Georges Duby, Michelle Perrot; tradução portuguesa com revisão científica de Maria Helena da Cruz Coelho...
[et al.]. Porto: Afrontamento; São Paulo: EBRADIL, 1990-. nv. : il., p. 422.
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contracultura, Judy Chicago recriou a si mesma, a sua arte e abriu as portas para uma nova
geração de artistas. Essa atitude, em plena época das mudanças sexistas, demonstrava o quão era
significativo para uma mulher não ser reconhecida pelo nome do marido, mas sim por seu próprio
nome, por suas origens e raízes. Judy criou uma carreira embasada em suas determinações
feministas, tanto nas artes, como na docência, colocando em cheque muitas das tradições e da
herança cultural da mulher.

Artista e professora, Judy foi uma das pioneiras na criação de um curso feminista na State College
de Fresno e na School of Art de Los Angeles, onde criou um programa feminista com a colaboração
de Miriam Schapiro em 1971. Era estimulado pelas artistas uma postura de valorização e de novas
formas de experimentação do corpo da mulher - através das próprias mulheres, diferentemente
do modo como as tradicionais formas de manifestações artísticas mostravam. Paralelo à militância
acadêmica, Judy Chicago buscava a aceitação da sua própria obra, busca esta verbalizada em duas
autobiografias: Through the flower – my struggle as a woman artist (1975) e Beyond the flower:
the autobiography of a feminist artist (1996). Em ambos os livros Chicago descreveu os processos
e estratégias de sua inserção no mundo da arte, evidenciou a importância do seu encontro com as
teorias feministas, bem como a construção de sua subjetividade por meio desta relação. Em 1999,
Judy em parceria com o historiador Edward Lucie-Smith, publicou o livro Women and Art:
contested territory. Neste livro, ambos selecionaram e analisaram obras das artistas em toda
história da arte. Nessas imagens, que vão desde a Antiguidade até o século XX, eles desvendam as
múltiplas representações dos arquétipos femininos recorrentes na civilização ocidental. (SENNA,
2007, p. 38)

Quando na universidade, Judy Chicago afirma ter sido uma aluna aplicada e exemplar. Dessa
maneira, após a graduação, acreditou que o passo seguinte fosse a construção de uma carreira
profissional por meio da exposição de suas obras em museus e galerias. Entretanto, Judy
encontrou um caminho marcado pela rejeição de críticos, curadores e colegas artistas, os quais
consideravam suas obras demasiadas explícitas e femininas. Ao mesmo tempo, a artista afirma
que o reconhecimento da produção artística de uma mulher como sendo tão boa quanto à de um
homem era tão impensado que gerava repulsa imediata. Este não reconhecimento fez com que
Chicago optasse por minimizar as relações dos seus trabalhos com a autoria feminina, conforme
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sua afirmação: “I learned that if I wanted my work to be taken seriously, the work should not
reveal its having been made by a woman6”. Ou seja, para que a sua produção fosse aceita como
arte, deveria seguir o formalismo e neutralidade propostas por movimentos com o Expressionismo
Abstrato e o Minimalismo. A busca pela minimização das características femininas em seu trabalho
foi realizada em meio a profundos conflitos e não resistiu por muito tempo. Chicago declarou que
o início dos seus questionamentos sobre o gênero do/a artista surgiram em sua trajetória, ainda
na década de 1960, quando percebeu a diferença com que era tratada em relação aos homens.
Entretanto, naquele período Judy possuía poucas referências teóricas para lidar com a questão, já
que a crítica feminista ainda se estruturava e poucos eram os espaços dedicados a articular estes
pensamentos. Ao longo dos anos Chicago percebeu que não conseguiria distanciar as questões
femininas de suas obras e decidiu assumir a diferença como parte integrante de sua poética
artística.
Foi no processo de construção de uma subjetividade artística feminista que, em 1974, Judy
Chicago iniciou a produção da instalação multimídia The Dinner Party, a qual consiste em uma
grande mesa de jantar triangular com lugares dispostos para 39 mulheres míticas e historicamente
importantes. Essa instalação de proporções grandiosas contou com a ajuda e colaboração de uma
equipe voluntária de vários artistas (mulheres e homens) durante mais

de cinco anos de

execução7.
6

Aprendi que se eu quisesse que o meu trabalho fosse levado à sério, ele não deveria revelar ter sido feito por uma

mulher. (Tradução livre) CHICAGO, Judy. The Dinner Party a symbol of our heritage. Anchor Books, Garden City, New
York. Edition, 1979. P. 36.
7

Membros da equipe: Daphne Ahlenius, Marilyn Akers, Pat Akers, Katie Amend, Marilyn Anderson, Ruth Askey, Cynthia

Betty, Marjorie Biggs, Judy Blankman, Terry Blecher, Sharon Bonnell, Susan Brenner, Thelma Brenner, Julie Brown,
Frances Budden, Peter Bunzick, Susan Chaires, Pamela Checkie, Aldeth Spence Christy, Marguerite Clair, May Cohen
(mãe de Judy Chicago), Audrey Cowan, Joyce Cowan, Ruth Crane, Laura Dahlkamp, Lynn Dale, Holly Davis, Michelle Davis,
Sandi Dawson, Ellen Dinerman, Jan Marie DuBois, Elizabeth Eakins, Laura Elkins, Marny Elliot, Kathy Erteman, Faye Evans,
Peter Fieweger, Marianne Fowler, Cherié Frainé, Libby Frost, JoAnn Garcia, Diane Gelon, Ken Gilliam, Dorothy Goodwill,
Winifred Grant, Estelle Greenblatt, Amanda Haas, Jan Hanson, Judy Hartle, Arla Hesterman, Robin Hill, Susan Hill,
Shannon Hogan, Meredith Dalglish-Horton, A. Springer Hunt, Elaine Ireland, Ann Isolde, Anita Johnson, Lyn Jones, Nancy
Jones, Sharon Kagan, Bonnie Keller, Cathryn Keller, David Kessenich, Judye Keyes, Mary Helen Krehbiel, Sherri Lederman,
Julie Leigh, Ruth Leverton, Virginia Levie, Thea Litsios, C. Alec MacLean, Shelly Mark, Mary Markovski, Stephanie G.
Martin, Sandra Marvel, Judith Mathieson, Laure McKinnon, Marie McMahon, Mary McNally, Susan McTigue, Amy
Meadow, Chelsea Miller, Kathy Miller, Judy Mulford, Juliet Myers, Natalie Neith, Laura Nelson, L. A. Olsen, Logan Palmer,
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No livro escrito pela própria artista The Dinner Party a symbol of our heritage8, ela relatou a
experiência de realizar este trabalho em equipe e como surgiu a inspiração para fazê-lo: durante
uma viagem na costa noroeste no verão de 1971, ela viu em um antiquário pratos pintados à
mão e se interessou pelo seu processo de confecção. No ano seguinte, ela ingressou em um
curso de técnicas de pintura chinesa em porcelana para aprender mais sobre esse universo.
Posteriormente, Chicago teve aulas com uma grande artista especializada em na técnica de
pintura chinesa, Mim, onde seu interesse por desenvolver um trabalho aumentou ainda mais.
No início, a artista pensou em fazer uma instalação com cem retratos abstratos pintados à mão
e pendurados na parede, homenageando diferentes figuras femininas. Posteriormente veio a
ideia de colocar os pratos em uma mesa de jantar, como um meio de representação simbólica
da exclusão de muitas mulheres na historia9. Chicago pensou em uma releitura da Última Santa
Ceia
sobre o ponto de vista da mulher que, através da historia, teria apenas se prestado a “preparar
as refeições e colocar a mesa”. Assim, da mesma forma que na Santa Ceia havia treze homens, a
artista quis selecionar treze grandes mulheres, porém logo percebeu que esse número era
insuficiente e que desta forma, poderia cometer certas injustiças. O problema foi resolvido com
o uso da mesa triangular: os treze pratos foram multiplicados pelos três lados da mesa,
tornando-se trinta e nove. Toda a parte do piso que sustentava a mesa foi composto por
triângulos de porcelana esmaltada e em cada um deles, havia nomes de quase mil mulheres
(exatamente novecentas e noventa e nove) que também relevância histórica - fosse mitológica,
Anne Marie Pois, Dorothy Polin (sobrinha de Judy Chicago), Lynda Prater, Linda Preuss, Betsy Quayle, Rosemarie
Radmaker, Charlotte Ranke, Rudi Richardson, Martie Rotchford, Roberta Rothman, Bergin Ruse, Karen Schmidt,
Kathleen Schneider, Mary Lee Schoenbrun, Pauline Schwartz, Elfi Schwitkis, Manya Shapiro, Linda Shelp, Dee Shkolnick,
Helene Simich, Louise Simpson, Leonard Skuro, Elsa Karen Spangenberg, Sarah Starr, Millie Stein, Catherine Stifter, Leslie
Stone, Gent Sturgeon, Beth Thielen, Margaret Thomas, Sally Torrance, Kacy Treadway, Sally Turner, Karen Valentine,
Betty Van Atta, Constance von Briesen, Audrey Wallace, Adrienne Weiss, Judith Wilson.
8

CHICAGO, Judy. The Dinner Party a symbol of our heritage. Anchor Books, Garden City, New

York. Edition 1979.
9

É como se pelo fato das artistas estarem representadas em um prato de jantar, elas poderiam ser ingeridas e, de certa

forma, desaparecerem visualmente.
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religiosa, artística, literária, musical, teatral, etc. Todos os pratos, talheres e copos foram eitos
em porcelana esmaltada. Cada toalha de mesa, que compunha o jogo de pratos, talheres e
copos, foi criada, tecida e bordada por membros de sua equipe.

Figura 1 - Judy Chicago The Dinner
Party, 1974-79
Cerâmica, porcelana e tecido, 14.6 x 12.8 x .9 m
Presente da Elizabeth A. Sackler Center Foundation, Brooklyn Museum

Seis bandeiras de tecido, penduradas em sequência, saúdam os visitantes de The Dinner Party.
Desenhado por Chicago, as tapeçarias repetem as cores vermelha, preta e ouro associadas aos
elementos da instalação e os motivos encontrados em todas as peças, como formas triangulares,
florais e de borboletas. Elas foram tecidas na Oficina de Tapeçaria San Francisco, a primeira oficina
na América a fornecer treinamento em Aubusson - técnica de tecelagem popular durante a
Renascença, período onde as mulheres eram proibidas de trabalhar com esse tipo de tear. Os
bordados nas bandeiras são uma série de frases com intuito de transmitir a visão de Chicago por
um mundo mais equalizado, aquele em que a história e as perspectivas das mulheres fossem
plenamente reconhecidos e integrados em todos os aspectos da civilização humana.

As divisões das três asas da mesa foram feitas cronologicamente para facilitar a leitura da obra. De
um dos lados, podemos verificar a divisão que vai da Pré- história ao Império Romano, em seguida,
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temos mulheres que vão desde o início do Cristianismo à Reforma e, finalmente, mulheres da
América à Revolução Feminista. A seguir listados estão os respectivos nomes e origens das trinta e
nove mulheres homenageadas (CHICAGO, 1979):

Mesa I: da Pré-história ao império romano

1. Deusa Primordial
2. Deusas da Fertilidade
3.Ishtar (deusa Suméria da fertilidade e da primavera)
4. Kali (deusa hindú da energia vital)
5. Deusa Serpente (deus aminóica - 1600 a.C.)
6. Sophia (deusa grega da sabedoria 323 - 147 a.C.)
7. Amazonas (mitologia das mulheres guerreiras da GréciaAntiga)
8. Hatshepsut (faraó egípsia - 1479 a 1458 a.C.)
9. Judite (Deuterônimos - Velho testamento)
10. Safo (Grécia entre 630 e 612 - 570 a.C.)
11. Aspasia (Grécia 400 - 470 a.C.)
12. Boudica (Rainha celta - século V)
13. Hipátia de Alexandria (Grécia 370 – 415)

Mesa II: do início do cristianismo à reforma

14. Santa Marcella (Roma antiga 325 - 410)
15. Santa Brigite (Suécia 1303 –1373)
16. Teodora da Bizantina (Grécia 500 - 548)
17. Hrosvitha ( Alemanha 935 - 1002)
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18. Trotula de Salerno (Salerno século XI - XII)
19. Eleonor da Aquitaine (Aquitaine 1122 -1204)
20. Hildegard of Bingen (Alemanha 1098 -1179)
21. Petronilla de Meath (Circa 1300 -1324)
22. Christine de Pisan (Pisan 1363 - 1434)
23. Isabella d’Este (Itália 1474 - 1539)
24. Elizabeth I da Ingalterra (Iglaterra 1533 - 1603)
25. Artemisia Gentileschi(Itália 1593 - 1653)
26. Anna van Schurman(Alemanha 1607 - 1678)

Mesa III: da América à revolução Feminista

27. Anne Hutchinson(Inglaterra 1591 - 1643)
28. Sacajawea(Dakota 1788 - 1812)
29. Caroline Herschel(Alemanha 1750 - 1848)
30. Mary Wollstonecraft (Iglaterra 1759 - 1797)
31. Sojourner Truth(Nova York 1797 - 1883)
32. Susan B. Anthony(Massachusets 1820 - 1906)
33. Elizabeth Blackwell(Iglaterra 1821 - 1910)
34. Emily Dickinson(Massachusets 1830 - 1886)
35. Ethel Smyth(Iglaterra 1858 - 1944)
36. Margaret Sanger (Ohio 1876 - 1972)
37. Natalie Barney (Nova York 1879 - 1966)
38 . Virginia Woolf (Inglaterra 1882 - 1941)
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39. Georgia O’Keeffe (EUA 1887 - 1986) (figura – 80)

Segundo Toulze (2003) podemos entender que se por um lado a artista quis deflagrar o papel
domestico designado às mulheres, no modo especial de uma mesa bem posta, com louças
impecáveis, jogos de mesa bordados e tantos outros códigos deste universo domestico feminino,
por outro lado, ela prestou uma impactante homenagem às mulheres de modo engajado. Sobre a
The Dinner Party, Judy Chicago, certa vez declarou:

Essas convidadas, mulheres reais ou deusas, estão colocadas juntas para
cear e discutir, conversar. E, que nós escutemos o que elas têm a dizer,
contemplemos a amplitude e beleza de nossa

herança.

Herança

essa, que não temos tido
oportunidade de conhecer.10

The Dinner Party sofreu muitas críticas ferrenhas com relação ao seu conteúdo declaradamente
feminista. Não escapou nem mesmo das críticas de algumas teóricas feministas, as quais
interpretaram a obra como uma diminuição do feminino e, portanto, contra as propostas dos
movimentos feministas. Mas, contraditoriamente foi por essa razão que Judy conseguiu
estabelecer- se no meio artístico e, inclusive, desenvolver uma carreira como professora engajada.

Após finalizar o trabalho com recursos financeiros próprios e algumas doações, Chicago foi à
procura de museus que pudessem exibir e abrigar em definitivo a instalação. As dificuldades em
expor uma obra que exibia formas vaginais, foram maiores do que a artista esperava: na década
de 90 a instalação foi tema de discussões no Congresso norte-americano sobre suas características
supostamente pornográficas e ultrajantes. Mesmo em meio às controvérsias, o trabalho passou
por dezesseis instituições artísticas em seis países. Entretanto, apenas em 2007 a obra foi aceita
em definitivo por uma instituição fazendo parte do acervo permanente do Brooklin Museum, em
seu recém- criado Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art.
Judy Chicago. Apud. PORQUERES, Bea. Reconstruir una tradición. Madrid: Horas Y Horas, 1994. Apud SENNA,
2007, p.3.
10
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CONCLUSÃO

Com essa obra, Judy tinha como grande meta, ir contra o descaso e a supressão de inúmeras
artistas pela historia da arte. A artista rompeu as barreiras da universalidade modernista e
formalista não apenas por conta da sua temática, mas também por suas características técnicas,
pois o fazer artesanal feminino foi enfatizado pela pintura em cerâmica e pelo bordado, técnicas
estas desconsideradas como arte por estarem ligadas ao espaço dos afazeres domésticos. Somado
ao tempo levado para que The Dinner Party encontrasse literalmente seu espaço, podemos
considerar que esta seja uma obra símbolo das dificuldades e estratégias de inserção de diversas
mulheres e suas produções no mundo das artes. Há de considerar também que grande parte do
processo de criação e execução da obra ocorreu em equipe e, portanto, possui tanta relevância
quanto seu resultado final da obra. Logo, Judy Chicago com esta grandiosa obra, revelou-se uma
artista/educadora em amplo sentido: em atelier ao trabalhar em equipe e compartilhar sua criação
e processos com outros artistas e, já com a obra finalizada, representar questões de relevância
histórica no que tange o feminino na arte.
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Cerâmica Social
Plástica Social, Escultura Social y Arte Social de Joseph Beuys1
desde e para el campo de la ceramica
COLMENARES, Mayra Lucia Carillo2

Magister, mayraluciacarrillocolmenares@gmail.com

RESUMEN
El presente artículo forma parte del conjunto de investigaciones que se vienen
desarrollando desde Abril del 2004 en la vía de comprender las implicaciones que
conlleva al artista plástico contemporáneo el conocer y apropiar sensible y
respetuosamente el Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys desde un campo de
saber o conocimiento específico. Para la obtención de resultados se atendió a dos
preguntas, la primera: ¿Qué es el Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys para
Joseph Beuys?. Y la segunda: ¿Es posible encontrar usos coherentes con el sentido
original que Beuys dio a la Plástica Social, la Escultura Social y el Arte Social desde y para
la cerámica?.
Se requirió el desarrollo de una metodología especial, basada en la cuidadosa
recopilación, traducción y desciframiento de documentos producidos directamente por
Beuys entre 1969 y 1986 (textos, esquemas y tableros), partiendo de los conceptos y
herramientas que aporta la Teoría del Arte unidos a una serie de experimentos-ensayosacciones que permitieron su comprensión y análisis por medio de vivencias específicas
desde el campo de la cerámica. Los resultados ofrecen micro síntesis de lo hallado.

PALAVRAS-CHAVE: Artes Plásticas, Campos de conocimiento, Escultura Social, Arte
Social.

1

Artista Alemán (Mayo 21 de 1921-Enero 23 de 1986). Bachiller con énfasis en Ciencias naturales, Maestro en Bellas

Artes con profundización en Escultura. Su vida y obra ha resultado ser una de las más controvertidas alrededor del mundo
en el campo de las Artes Plásticas y Visuales por ser la única que, situada en los conceptos creados por la tradición de las
Bellas Artes, se atreve a cuestionarlos, señalar sus inconsistencias teóricas y ejercer un concepto de arte capaz de
reconocer el potencial creativo que poseen los individuos para contribuir en el surgimiento de un orden cultural y
espiritual que propenda por la calidad de vida en el planeta.
2

1969. Bogotana con estudios de pregrado en Biología y Artes Plásticas. Magister en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura.
Docente Universitaria de instituciones nacionales y extranjeras desde 1997, Investigadora del Concepto Ampliado del Arte de Joseph
Beuys y sus posibles aplicaciones en campos de conocimiento específicos desde el año 2004. Desde enero de 2015 se desempeña
como gerente de la marca registrada CERÁMICA Amarilla, la cual busca crear productos y servicios de alta calidad para la educación,
formación y actividades culturales desde, con y para la cerámica.
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INTRODUCCIÓN

Este texto ofrece tanto un desglose del sentido y significado original que Joseph Beuys dio a
sus creaciones conceptuales (Plástica Social, Escultura Social y Arte Social), como reflexiones
que hacen pensable su aplicación desde y para la cerámica entendida como campo de
conocimiento o saber humano que requiere una revisión de la arquitectura que posee o forma
en que se encuentra construida para que pueda garantizar el bienestar de todos sus agentes
presentes y futuros. De allí que este nos permita a todos los vinculados a dicho campo
repensar nuestra labor profesional a la luz de los aportes realizados por Beuys.
Dicha preocupación por articular los resultados que Beuys obtuvo en sus investigaciones al
campo de la cerámica llevaron a la realización de las siguientes acciones: el estudio con toma
de apuntes a diez y ocho textos vinculados al tema, importación a Colombia de siete textos
desde Alemania, Francia y estados unidos, la entrevista y consulta de veintidós académicos
colombianos a propósito del tema, la escritura de veintitrés textos vinculados al desarrollo de
la lectura analítica, el estudio de seis referentes citados por Beuys, la traducción de cuatro
textos del francés al español, la traducción de dos artículos del inglés al español, la traducción
de cuatro textos del alemán al español, la traducción de cinco esquemas del alemán al español
y

la realización de tres experimentos-ensayos-acciones desde el campo de la cerámica:

Creación del Portafolio de Ceramista Social, Escritura, análisis y/o ejecución de experimentos
susceptibles de dar impulso al Arte Social en Colombia y Creación de modelos conceptuales que
nombren de forma apropiada los distintos aspectos de la cerámica que es preciso atender y/o
enseñar. Mismos que se vienen desarrollando de forma ininterrumpida desde septiembre del
2006, hasta el día de hoy.

Así las labores de investigación exigieron la creación y desarrollo de un método que combina el
método de lectura analítica con un conjunto de experimentos- ensayos-acciones por medio de
los cuales las entrevistas y discursos en los que el artista alemán ofrece explicaciones de su
labor (y en particular

aquellos producidos los últimos años de su vida desde 1969 y hasta

1986, momento en que muere) fueron sometidos a minuciosas disecciones, indagaciones y
comprobaciones desde el campo de la cerámica. Y por ello el texto ofrece tanto una detallada
visualización de los aspectos históricos y conceptuales que se encuentran vinculados a los
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conceptos creados por Beuys, como a las aplicaciones que se han venido dando desde y para el
campo de la cerámica.
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Debido a lo señalado, el contenido de este artículo resulta ser una auténtica puerta por medio
de la cual el lector puede acceder tanto al conocimiento y comprensión acerca de las
investigaciones desarrolladas por Joseph Beuys, como a posibles usos y aplicaciones hoy tanto
desde el campo de la cerámica, como desde otros campos del conocimiento, en el caso de que
el lector se entregue a extrapolar la metodología que aquí se describe a otros campos de
conocimiento.

METODOLOGIA

Para el desarrollo de la investigación fue necesario crear un método que hiciera posible la
producción y vivencia de un espacio, inicialmente virtual y luego real, en el que cada
explicación que Beuys ofreció de su labor a lo largo de sus últimos veinte años de vida fue
recuperado, organizado, analizado y re- animada o vuelta a la vida dentro de las posibilidades
de uso y apropiación que desde, con y para el campo de la cerámica es posible realizar. Lo cual
implicó la combinación de dos métodos de trabajo específicos: lectura analítica y
experimentos-ensayos-acciones. A continuación se ofrece la descripción de los mismos.



La lectura analítica

Este método tiene como premisa de trabajo el reconocer que cada texto contiene una serie de
códigos, de signos que pertenecen a un sistema cuya naturaleza depende de quién lo hizo,
cuándo lo hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Ya que para comprender un tema es necesario
acotar la posibilidad de lectura válida sobre él y por ello el método se ocupa de establecer
métodos de interpretación que permiten conocer científicamente (o por medio de métodos,
cuantificables, verificables y comprobables) el sentido y significado que su autor le otorga. Por
ello éste método exige el aplicar al objeto de estudio, compuesto en este caso por el conjunto
de textos en los que Beuys da explicaciones sobre el sentido y significado que posee el
Concepto Ampliado del Arte, una serie de pasos que hicieron posible la producción y vivencia
de un espacio virtual en el que cada explicación dada por Beuys, al lado de cada imagen, cada
palabra y cada acción fueran o pudiesen ser re-animadas o vueltas a la vida. De modo que se le
permitiera a la memoria la comprensión y asimilación de la forma en que Beuys veía su labor.
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Originalmente descrito por el escritor argentino Alberto Manguel, en sus textos Una historia de
la lectura y En el Boque del espejo, el método de lectura analítica reconoce que cada texto
contiene una serie de códigos, de signos que pertenecen a un sistema cuya naturaleza
depende de quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Y ello hace que cada
uno de ellos vive tácita y permanentemente conectado a un gran contexto que lo vincula de
manera simultánea con el pasado y el presente, mediante sutiles conexiones. De acuerdo con
Manguel, debido a que dichas conexiones no son deducibles del texto mismo, ellas necesitan
ser reveladas con ayuda de otros textos y herramientas de pensamiento que hacen posible la
hábil extracción del sentido y significado allí presente.
El núcleo central del método consiste en hacer el máximo esfuerzo por entender significados,
al punto de encontrar placer en definir y conceptualizar el sentido implícito en cada una de las
acciones, palabras, frases o sentidos que los textos estudiados contienen. Por lo cual es preciso
mantener un alto nivel

de atención para captar hasta el hecho, en apariencia, más

insignificante contenido en el texto ya que todos los detalles, observados en relación con el
total de la información, resultan decisivos para la comprensión y asimilación del tema
estudiado.
Así, la Lectura Analítica facilita un recorrido que evidencia los distintos niveles de sentido y
significado que, de forma simultánea, se encuentran presentes en todo texto: sentido histórico,
sentido literal, sentido limitado, elaboración racional y significado oculto, secreto o místico.
Todos ellos niveles concebibles y susceptibles de ser analizados, asimilados, discutidos y
revisados gracias a que: “el proceso de leer, como el de pensar, depende de la forma en que la
memoria puede combinar, glosar y asociar mediante una mezcla de práctica e intuición que la
mantiene activa” (MANGUEL, 2001).
El acto de leer se llevó a cabo con ejercicios de toma de apuntes y correlaciones meticulosas ─
por medio de esquemas y líneas del tiempo, entre aspectos como: los acontecimientos de la
vida del autor, la edad que poseía en cada uno de ellos, los personajes cercanos, los autores
leídos, los referentes conceptuales, los lugares visitados, entre otros ─. Como resultado de ello
a cada texto estudiado se le creó y mantiene un archivo especial de apuntes que sirve de
extensión a la memoria y de lugar real para la realización de meditaciones íntimas,
fragmentadas y libres. Dicho archivo tiene la función de retener ideas e imágenes mentales
que sean fácilmente consultables y den paso a la reflexión, gracias al mantenimiento de dos
formas de estudio: Comprender o aprehender acontecimientos, personajes y otros, sin
detenerse en detalles, a fin de crear un panorama general de una teoría, una historia, autores
o técnicas involucradas. Y la segunda, realizar una cuidadosa exploración, analizando los textos
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punto por punto, avanzando de comentario en comentario, haciendo anotaciones, compilando
índices, rastreando experiencias y contrastando con otros textos producidos por el mismo
autor.
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Un paso importante dentro del método es la escritura permanente de textos, ya que ello
obliga al investigador a hacer el máximo esfuerzo por tratar de captar posibles sentidos,
interpretaciones y crear nuevas hipótesis. Porque cada texto en sí mismo se convierte a su vez
en un sistema abierto de referencias cruzadas que facilita la asimilación de ideas y permite la
combinación de comprensiones, información y vivencias.
Por ello es posible afirmar que el análisis realizado al Concepto Ampliado del Arte se dio desde
una ética y una responsabilidad en tratar de entender, desde un

compromiso

simultáneamente político y privado en el acto de volver las páginas, seguir las líneas de los
discursos y escribir sobre el tema.



Los ensayos-experimentos-acciones adelantados

Para septiembre del año 2006 y teniendo en cuenta algunas reflexiones y elementos que se
encuentran presentes en el empirismo inglés desarrollado por Jhon Locke, se creó un método
de experimentación por medio de la cual se agruparon y retomaron el conjunto de
enunciaciones (proposiciones, afirmaciones y negaciones) que Beuys consideraba claves para
que cualquier persona pudiese auto determinar su existencia y convertirse en un ser
responsablemente libre y capaz de alcanzar el total despliegue de su creatividad social.
Dichas enunciaciones, tales como “Todo ser humano tiene en su propia mano la posibilidad de
hacerse a sí mismo lo que quiere ser” (INTERNATIONES, 1986.p 23). O “El Arte Social es una
disciplina de arte nuevo que se propone cultivar las relaciones entre los hombres (…) puede ser
considerada hija de las antiguas disciplinas artísticas” (LAMARCHE-VADEL, 1994. p.88). Fueron
copiadas año tras año a mano en cuadernos, estudiadas y repensadas frecuentemente y
visualizadas en diversos esquemas. De este modo y partiendo de ellas, con la clara
comprensión de que dichas enunciaciones recaen sobre los seres humanos en general, la
conciencia individual, la arquitectura de los campos de conocimiento, las posibilidades de
creación en lo social, la importancia repensar el lenguaje que poseemos, y la posibilidad de
desarrollar nuevos campos de conocimiento o mejorar los existentes para que garanticen el
progreso mental y espiritual de todos los seres humanos.
Se inició un proceso de revisión a la propia vida y los conceptos heredados a lo largo de la
formación, en tanto profesional de las Artes Plásticas con profundización en Cerámica,
comenzando con las siguientes reflexiones:
Si tengo en mi mano la posibilidad de hacer con mi vida de hoy en adelante lo que quiera ser,
teniendo en cuenta mis experiencias profesionales y teniendo en cuenta lo expresado por
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Hannah Arendt acerca de que libertad interior se tiene cuando el quiero y el puedo se
concretan: ¿Qué elegiría o me gustaría ser?

- Si el concepto de lo plástico se inicia en el hablar y el pensar , que aprendo en el hablar a
formar conceptos, que pueden llevar y llevarán a querer la forma:
¿Cuál es la forma que deseo darle a mi vida?, ¿Qué significaría ser un Escultor Social o ser
humano responsablemente libre, comprometido y creativo desde o con la cerámica?,¿Puede la
cerámica, ser considerada un Arte Social, es decir, puede ella contribuir con el cultivo de las
relaciones entre los seres humanos y concebir el progreso como una finalidad altamente
mental y espiritual?.
Dichas preguntas dieron por respuesta los siguientes experimentos-ensayos- acciones:
1. Creación del Portafolio de Ceramista Social (2006): Documento que conceptualiza cuatro
líneas de acción por medio de las cuales un profesional conocedor del campo de la cerámica
pudiese asumirse como ser humano responsablemente libre y comprometido con su sociedad;

1. Creación de espacios para la difusión y enseñanza de lacerámica
2. Conceptualización y producción de eventos con cerámica
3. Creación y gestión de proyectos vinculados a la cerámica
4. Realización de asesorías a personas, grupos e instituciones

2. Escritura, análisis y/o ejecución de experimentos susceptibles de dar impulso al Arte
Social en Colombia

- Proyecto Encuentros con la Cerámica (2007): Mismo que contemplaba la creación y
mantenimiento de cinco espacios de sensibilización en torno a temas y procesos cerámicos en
la Localidad de Usme, tales como: Una exposición itinerante, Un ciclo de conferencias sobre la
historia y procesos cerámicos, Un curso de formación para adultos, Un taller para jóvenes y Un
evento Público.

- Protocolo de investigación: Cruzada por la gestión efectiva de la cerámica en Colombia
(2012): Texto que permitió organizar la información que se poseía hasta ese año y dio paso a la
formulación de nuevas hipótesis acerca de lo que era el Arte Social en Beuys.

- Conceptualización de instituciones capaces de investigar y gestionar la cultura cerámica:
Centro de estudios en investigaciones en

cultura cerámica (2009), Fundación Cultura

Cerámica (2012) y Asociación Cerámica Amarilla (2013): Textos y acciones que permitieron
visualizar lugares desde los que fuese posible repensar y reorganizar el campo de la cerámica.
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3. Creación de modelos conceptuales que nombren de forma apropiada los distintos
aspectos de la cerámica que es preciso atender y/o enseñar de la cerámica: Al momento se
han creado y puesto a prueba tres modelos: Color en la Cerámica (2011), Agenda Cerámica
(2012), Patrimonio Cultural Cerámico (2014).

RESULTADOS

Micro síntesis de lo obtenido acerca de lo que significa el Concepto Ampliado del Arte de
Joseph Beuys para Joseph Beuys

El Concepto Ampliado del Arte (o en adelante CAA) recibe ese nombre porque se origina en el
seno del Concepto Antiguo o Tradicional del Arte, que, dada la forma social en la que opera,
Beuys llama también el Concepto restringido del arte porque hace que sólo un pequeño grupo
de seres humanos (los formados en las disciplinas de las Bellas Artes: Músicos, Pintores,
Escultores, Arquitectos, Bailarines, Actores y literatos) puedan ser considerados seres libres,
creativos y creadores de obras para el espíritu humano.
Entendiendo que el Concepto Tradicional del arte fue creado en Francia en el siglo XVIII, Beuys
considera que para la década de los setenta dicho concepto ha contribuido en la producción de
dos guerras mundiales, graves problemas sociales y ecológicos y por ello ha demostrado ser
obsoleto e incapaz de proponer evoluciones significativas al progreso espiritual de la
humanidad. Y por ello crea nuevos usos y significados a las palabras arte, artista, creatividad y
obra de arte y espera que de este modo puedan ser empleados por todos los seres humanos
de forma tal que la libertad (entendida como responsabilidad) y la creatividad comiencen a ser
la base de pensamientos y de acciones por medio de las cuales podamos dar forma a lo que
ayude al mundo, es decir, a detener los problemas individuales, sociales y ambientales que
poseemos.
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Beuys crea el CAA por que vive convencido de que, debido a los problemas que aquejan a la
sociedad, su actividad en tanto artista no puede ser ni descubrimiento arbitrario, ni imitación
esclava sino configuración libre y por ello, el producir algo susceptible de ser llamado obra de
arte, implica el desarrollo de investigaciones capaces de crear el mundo para la conciencia
humana, comenzando por la suya. En 1955 se propuso ser capaz, en tanto artista, de obtener
como resultado de sus investigaciones en los conceptos tradicionales el poder presentarle algo
a la humanidad y al mundo que le permita elevarse a una existencia más rica y configurada.
Sus objetivos fueron 1. Emplear el pensamiento para reafirmar un principio evolucionista
espiritual que tome cuerpo en las acciones humanas. 2. Descubrir un nivel adecuado para la
revolución y evolución del proceso humano. 3. Establecer primeros esbozos de una teoría más
vasta del arte que incluya el cuerpo social en su totalidad. (Panorama cultural tradicional:Artista en cuanto persona aislada, - Problemas de la enseñanza del arte, - Museos e
instituciones existentes en la sociedad).
Frente al qué es el CAA Beuys ofrece cuatro respuestas en distintos años:

1955. 1. Es el resultado de una investigación sobre la idea del trabajo humano que inicia
teniendo como pregunta central: « ¿En virtud de qué necesidad, es decir, de qué constelación
de fuerzas realmente objetivas se puede establecer que surge algo que podríamos llamar
arte?» (Tomado del texto: Qu´est-ce que l´art- página 17).
1979: 2. Es su intento por extraer el nuevo espíritu del lenguaje y transportar mediante éste las
posibilidades que tiene la humanidad para su propio desarrollo. Mirando los fenómenos sin
prejuicios.
1982: 3. Es la empresa por medio de la cual espero poder ayudar a regenerar la vida de la
humanidad en el cuerpo de la sociedad y preparar un futuro positivo en ese contexto.
1985: 4. Es la materialización de un principio evolucionista espiritual que busca la
transformación de la consciencia por medio del trabajo de activación de los cuatro puntos por
medio de los cuales es posible dar arranque (inicio) a una nueva forma social: El democrático,
el orgánico, el cognoscitivo y el ecológico.
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Por otro lado el seguimiento a la forma en como aparecen en la vida de Beuys la Plástica Social,
la Escultura Social y el Arte Social, nos deja ver que ellas surgen de forma sucesiva entre 1967 y
1980, siendo la Plástica Social la primera en aparecer y el Arte Social la última. Y todas le
permitieron alcanzar una particular fusión entre espíritu y materia, funcionando a modo de
tonos o tintes de la forma en que Beuys pensó-actuó a lo largo de los procesos que vive entre
1955 y 1980.
Ellas muestran la estructura formal de sus reflexiones, condensan la comprensión que el artista
tuvo de su momento-situación histórico y forman parte de la construcción de sentido a la que
él va llegando a medida que va encontrando vías materiales y espirituales efectivas para dar un
nuevo lenguaje y un nuevo espíritu al trabajo humano. Y surgen en la vida del autor como
respuesta a las preguntas que se hace e intentando crear una vía impensada de acción y
atendiendo a las preguntas: ¿Qué pasaría si existiese una forma de transformar la sociedad,
¿Qué pasaría si nos propusiéramos modelar las sociedades a partir de tener en cuenta los más
altos ideales humanos? y ¿Qué pasaría se existiese una disciplina capaz de contribuir en el
diseño de futuros deseables?
Lo cual explica el que para 1967 surja la Plástica Social y sea ella quien le permite hacerle
consciente de su situación histórica, encontrar un nuevo punto de vista para leer la sociedad y
desplegar nuevas posibilidades a su vida en tanto Escultor. Le crea una imagen para lo que
siente, lo que sabe y lo que cree que debe ser su labor en este mundo en pleno siglo XX.
Fue el concepto que le permitió re-interpretar y re-significar el mundo. Y desde el lenguaje le
permitió vincular lo intangible de la labor humana a nuevas interpretaciones, nuevas
comprensiones: el norte sobre el cual gravitan sus inquietudes y posibilidades de acción, lo
descubierto en la lectura o interpretación de aquello mediante lo cual sería posible modelar la
realidad, darle una nueva forma a la sociedad. Para 1978, en la conferencia que luego fue
publicada en el texto titulado Kunst=Kapital, queda constituida la Escultura Social y por medio
de ella Beuys declara pública y abiertamente su vocación en tanto ser humano creativo,
responsablemente libre y comprometido con los procesos de transformación que la sociedad
requiere para atender sus crisis. Ella hace que Beuys se comprenda ahora de un modo
diferente, desarrolle una intersección de la sociedad en la que vive y su mundo interno y reapropie el sentido de su vida conjugando el sentido de su labor profesional y el sentido de la
vida social en continua interacción.
Por la Escultura Social Beuys ha realizado una total transformación de sus hábitos, su
comprensión del mundo y la forma en que se ve, se relaciona con el mundo y la forma en que
lee sus acciones. Dicha transformación lo marca para el resto de su vida y lo convierte tanto
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como uno de los últimos y más grandes exponentes del Concepto de arte de las Bellas Artes o
Concepto tradicional del arte (por haber sido formado y desarrollar investigaciones en la
disciplina de la Escultura cerca de veinte años consecutivos). Como el primer profesional capaz
de vivir y crear haciendo uso del Concepto Antropológico del Arte hasta el día de su muerte, el
primer diseñador y productor de futuros deseados que tuvo la humanidad y cuya profesión le
permitía: a. abstraer las realidades del hombre moderno y contar con los conocimientos,
historias y experiencias (científicas, económicas, culturales, artísticas, etc.) que la humanidad
había creado hasta mediados del siglo XX. b. Ofrecer alternativas de solución a las
problemáticas que la década de los setenta mostró a su generación: crisis ecológica,
económica y de consciencia y de sentido, además de la amenaza militar. c. mantener la
voluntad de ayudar a todos los seres humanos, tanto en su aspecto individual como social,
haciendo uso de herramientas mentales y principios espirituales.
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Por ello la Escultura Social representa la forma de desarrollo que Beuys le ha dado a su vida
consciente: la de un ser humano totalmente comprometido con el trabajo de revolución libre y
sin violencia, una alternativa abierta a la construcción del futuro de la humanidad.
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La creación de la Escultura Social hizo que la relación que Beuys mantuviese con la sociedad
fuese expresiva por que presentaba de manera visible y en cada acto de su vida, cada acción,
lo que ya había adquirido forma en su imaginación. Tal y como es fácil de apreciar, por ejemplo,
en la actividad artística-plástica que lo lleva a escribir y publicar en el periódico local de
Hessen su texto titulado Llamamiento a la Alternativa.
Luego de casi tres años de vivir como Escultor Social, surge en Beuys el Arte Social, o disciplina,
campo de saber o conocimiento capaz de ayudar a la humanidad de alcanzar nuevos niveles de
evolución mental y espiritual. Sus investigaciones le llevan a alcanzar una nueva comprensión
acerca de la forma en que tanto él, como cualquier ser humano o grupo de personas pueden
producir el conocimiento que se requiere para superar las crisis de la sociedad moderna. Así
Beuys, en tanto diseñador de futuros, ofrece un nuevo modo de producción de conocimiento y
comienza a visualizar todos los saberes y capacidades que la humanidad puede desarrollar
para alcanzar evoluciones históricas significativas a partir de acciones tan elementales como el
reconocimiento de lo que necesitamos en tanto seres humanos y tan complejas como el
ponernos de acuerdo en trabajar para superar las crisis (individuales y sociales).
De allí que el Arte Social en un campo de saber que se sustenta en las capacidades de yo
consciente del pensamiento y su firme articulación con los procesos de creación de libertad
individual y social. De acuerdo a lo visualizado por Beuys, dicha disciplina, al no poseer los
inconvenientes de las otras disciplinas ya creadas por la humanidad, permitiría el trabajo con
nuevos significados, lograría hacer que el ser humano alcance una clara observación de lo que
le rodea y le permita reconstruir la cultura buscando evoluciones significativas a la mente y
espíritu humanos.
Todo ello teniendo como origen de sus acciones la comprensión de nuestras necesidades, un
correcto uso del lenguaje, la necesidad de trabajar sobre aquellos puntos que hacen posible la
transformación de la sociedad (como la descontaminación del mundo interior de los
individuos, la consciente revisión
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de las leyes que nos rigen, la atención a los problemas de contaminación y el significativo uso
de todas nuestras facultades en tanto seres que percibimos, sentimos, pensamos y somos
capaces de diseñar el futuro).
A partir de realizar las tres energías fundamentales del Arte Social: 1. Reconocer los problemas
y crisis en los que vivimos, 2. Producir y/o reorganizar el conocimiento o saber que puede dar
alcance a los problemas y
3. Conformar un grupo de personas capaces de atender los problemas mediante múltiples
tentativas y múltiples ensayos.

Micro síntesis de lo obtenido en los experimentos-ensayos-acciones para hallar usos
responsables, sensibles y coherentes con el sentido original que Beuys dio a la Plástica Social,
la Escultura Social y el Arte Social desde y para la cerámica-

Se encuentra que una vez creado el Portafolio de Ceramista Social (2006), éste permitió un
claro principio de acción por medio del cual es posible, no sólo vivir como ser humano
responsablemente libre, creativo y comprometido socialmente con el campo de la cerámica,
sino que además aporta herramientas puntuales por medio de las cuales es posible realizar
transformaciones sociales. Así, entre los múltiples ejemplos que se podrían señalar en mi
actividad como Ceramista Social, se encuentra la conceptualización, creación y realización de la
asignatura denominada Patrimonio Cultural Cerámico, misma que fue aprobada para su
existencia el 5 de febrero de 2014 por parte de la carrera de Diseño Industrial de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Con relación al experimento-ensayo-acción de Escritura, análisis y/o ejecución de
experimentos susceptibles de dar impulso al Arte Social en Colombia y dado que para cuando
se conceptualizó el proyecto Encuentros con la Cerámica, aún no se poseía ninguna claridad
acerca de lo que era la Escultura Social, dicho proyecto mezcló y confundió Escultura Social y
Arte Social, y por ello y aunque me permitió desempeñarme como Ceramista Social, no
significó un avance en la comprensión y/o asimilación del Arte Social, en los

IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

términos que proponía Beuys.
Considerando la creación del protocolo de investigación titulado Cruzada por la cerámica en
Colombia, como un Balance importante en el proceso de investigación vivido desde el año
2004. Los únicos productos que verdaderamente valen la pena resaltar como verdaderos
experimentos susceptibles de dar impulso al Arte Socia de Joseph Beuys son los derivados de la
conceptualización de instituciones capaces de investigar y gestionar la cultura cerámica. Y ello
debido a que fue durante su creación que se hizo posible el comprender la forma en que la
cerámica puede contribuir al desarrollo mental y espiritual de la humanidad. Por ello se
ofrecen en los anexos algunos apartes de los mismos.

3. Creación de modelos conceptuales que nombren de forma apropiada los distintos
aspectos de la cerámica que es preciso atender y/o enseñar de la cerámica:

- En el año 2011 se crea el un modelo que permite la enseñanza del color teniendo en la
cerámica teniendo como punto de partida sus cuatro grandes grupos: Esmaltes, Sales, Óxidos y
Engobes.

- En el 2012 se crea el concepto de Agenda Cerámica en tanto estrategia que permite movilizar
agentes capaces de modificar de forma planificada los problemas que se detectan en el campo
de la cerámica. Partiendo de la posibilidad de crear un conocimiento situado capaz de
transformar imaginarios vinculados a la cerámica, demostradamente caducos por otros que
sirvan para atender necesidades detectadas. Las Agendas gestionan los procesos de
transformación social porque crean caminos por medio de los cuales es posible reinventar los
campos de conocimiento. Ellas atienden y dan alcance a las razones y el origen de los
problemas, además de crear firmes relaciones entre agentes diversos, dar avance a los
acuerdos, promover campañas y celebrar conmemoraciones.

- Para el 2014 se crea el modelo: Patrimonio Cultural Cerámico el cual es resultado de los
análisis y estudios que se venían desarrollando desde 1997 y constituye la más completa
visualización que existe sobre del mundo de la
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cerámica colombiana. Dicho modelo maneja como grandes géneros de la cerámica: La
artesanal, la industrial, la artística y la arqueológica. Contempla subgéneros para cada una de
ellas y géneros intermedios que hacen posible el reconocimiento de la labor de todos los
ceramistas y las profesiones que se le vinculan. Dichos género intermedios son: IndustrialArtística, Artesanal- Artística, Artesanal- Arqueológica, Industrial-Artesanal, ArtísticaArqueológica

REFLEXIONES DE CIERRE

No se ofrecen conclusiones en este texto pues de una u otra forma, y después de diez años de
estudios al tema, siento como conclusión todo el artículo en sí mismo, o mejor aún, una
primera sobre el tema.
A pesar de mis esfuerzos por hablar con el máximo de precisión y dado que me ha costado
tanto años conocer y comprender el trabajo de Beuys, me queda la duda si este texto resultará
verdaderamente comprensible al lector, ya que y dado que el punto de partida es la libertad y
la autodeterminación, a mí me resultó imposible comprender lo que Beuys decía hasta cuando
aprendía a ser libre…material, espiritual y responsablemente libre…manteniendo firmemente
articulados sentimientos-pensamientos y acciones.
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ANEXOS

1. PROPUESTA DE INVESTIGACION Y EXTENSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA
DE CERÁMICA EN BOGOTA – Mayo 2010. CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
EN CULTURA CERÁMICA CEICCNota: El presente documento se crea teniendo en cuenta el funcionamiento de otros centros
en diversas universidades del país y fuera de él.

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN

EL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN CULTURA CERAMICA es una

instancia

académica y administrativa que se inscribe en el universo de sentido expresado en la Misión
de la Universidad Nacional de Colombia. Por su naturaleza está al servicio académico,
investigativo y cultural; en tal sentido, su actividad académica e investigativa se orienta hacia
el enriquecimiento de la Cultura Cerámica, entendiendo por esta el conjunto de
conocimientos, creencias, técnicas, ideas, formas de vida y todo cuanto hemos heredado de
grupos humanos que desarrollan y desarrollaron saberes en la historia, diseño y producción de
la Cerámica en nuestro país y fuera de él.

El surgimiento de esta institución se vincula con un momento en el que la escuela de artes
realiza un balance de los compromisos y posibilidades que tiene con dicho saber y decide
proyectarle como un área capaz de convocar a todas las carreras de la Facultad de Artes y a
otros profesionales interesados en la creación de conocimiento transversal a todas sus
disciplinas. Así, la facultad, por medio del Centro de Estudios e Investigación en Cultura
Cerámica, decide ofrecer un lugar de alto nivel académico en el que los procesos cerámicos,
sus productos y su historia son Objeto de Estudio.
MISIÓN DEL CEICC
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Contribuir al estudio, fomento estimulo desarrollo e investigación de la Cultura Cerámica; a la
capacitación de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento sobre el valor de sus
productos y su historia dentro de categorías universales y particulares que definen la cerámica
en nuestra nación colombiana.

OBJETIVOS DEL CEICC.

EL CEICC tiene entre sus objetivos y funciones:







Dirigir, gestionar, canalizar, organizar, fomentar y administrar proyectos de investigación.
Programas de postgrados, seminarios, talleres y otras actividades académicas de interés
en las áreas de su
competencia.
Mantener actualizadas las necesidades de capacitación, investigación y educación
continuada propias del centro.
Mantener un centro de documentación y biblioteca especializado al servicio de los
investigadores y estudiantes.
Impulsar y ejecutar programas de postgrado e investigación a través de convenios con
otras instituciones
de Educación Superior nacionales
y/o extranjeras.
Propender porque a mediano plazo se cree la especialización en Cultura Cerámica.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El CEICC está adscrito a la Vicedecanatura de la Facultad de Artes y la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales (ORI).

El CEICC tendrá un comité curricular y de investigaciones cuya composición, estructura y
funcionamiento serán las mismas que el estatuto general de la Universidad confiere a los
comités curriculares y de investigación. El comité curricular y de investigaciones se regirá por
los reglamentos universitarios.

El comité curricular y de investigaciones puede expedir resoluciones y proposiciones.

Los docentes de las facultades de la Universidad podrán ser adscritos al CEICC como profesores
de tiempo completo para cumplir labores administrativas, académicas o investigativos a
solicitud del interesado.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El CEICC está conformado por:

a) El Director del Centro, b) Docentes de los programas, c) Investigadores, d) Secretaria (o)
dependencia ya existente que haga sus veces, e) Monitores y auxiliares de investigación

Notas

1.- La Secretaria(o) será nombrado por el Decano de la Facultad de Artes o de la Facultad a la
que quede adscrita el centro a recomendación del director del mismo.

2.- Los monitores y ayudantes de investigación serán nombrados por el Decano de la Facultad
previa convocatoria y teniendo en cuenta la propuesta del director del Centro y del
investigador o investigadores que lo solicite.

3.- El director del Centro será nombrado por el Concejo de la Facultad a solicitud del comité
curricular y de investigaciones por un periodo de tres años; previa consulta que el comité
curricular y de investigaciones efectuara entre los docentes e investigadores adscritos al CEICC.

2. ESTATUTOS FUNDACIÓN CULTURA CERÁMICA- CAPITULO I - Septiembre 2012.

ARTICULO 2. - El objeto principal de la entidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de la población colombiana y al progreso mental y espiritual de la humanidad haciendo
uso de la Cultura Cerámica y sus posibilidades en la recuperación de identidad, la construcción
de nuevo conocimiento y el cultivo de la sensibilidad individual y colectiva.

ARTICULO 3. - Las actividades principales de la Fundación Cultura Cerámica serán:
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1.

Crear estrategias didácticas y de difusión capaces de dar a conocer: el sentido, el
significado y las posibilidades de implementación de lo que es la Cultura Cerámica y sus
áreas de trabajo.

Actualizar la información disponible sobre la existencia de comunidades cerámicas
indígenas, tradicionales y contemporáneas con el fin detectar necesidades y crear
diagnósticos sobre la naturaleza y el tipo de proyectos y programas que se requieren
para apoyar su labor cerámica.
2.

Celebrar convenios y contratos con los entes jurídicos públicos y privados, previa
detección y catalogación de los mismos, susceptibles de contribuir en el apoyo,
coordinación, gestión y desarrollo de las actividades que la fundación Cultura Cerámica
programe para el logro de su objeto social.

3.

Conocer, promover, asesorar y fomentar -en concertación y colaboración con entidades
públicas y privadas, nacionales y extranjeras- programas que contemplen la creación de
planes, convocatorias, concursos, proyectos, etc. capaces de contribuir en la
conservación y difusión del Patrimonio Cerámico Colombiano con ajuste a las normas
legales.
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4.

Identificar e informar mediante proyectos, las posibles mejoras que se puedan realizar
para la cualificación de procesos educativos y culturales de la cultura cerámica en el
territorio colombiano, así como la recuperación de espacios y recursos humanos,
económicos y físicos presentes en instituciones que hayan abandonado prácticas
vinculadas a la culturacerámica.

5.

Orientar, capacitar, investigar y promover estrategias de formación de individuos y
profesionales cuyos vínculos con la Cultura Cerámica les exija: el conocimiento de
procesos cerámicos, la creación y gestión de proyectos culturales y educativos, la
creación y uso de canales culturales, el reconocimiento experto de los objetos
cerámicos producidos por grupos humanos en Colombia y el desarrollo de didácticas y
metodologías pedagógicas específicas que requieran los procesos formativos en
Cultura Cerámica. Haciendo especial énfasis en primera infancia, niñez y adolescencia
a fin de lograr el desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidad física y mental,
que le permita vivir en un ambiente digno y le capacite para comprender su labor en la
sociedad colombiana.

6.

Orientar, crear, capacitar y co-financiar programas y proyectos a desarrollarse en
centros de asistencia médica social recreacional y orientación psicológica de salud
física y mental de personas de avanza edad, propendiendo por la detección y
valoración de los saberes de los maestros ceramistas.

7.

Promover programas innovadores de capacitación sobre turismo cultural con
conocimientos propios de Cultura Cerámica en coordinación con organismos avocados
a difundir el turismo.

8.

Fomentar el voluntariado mediante proyectos y programas capaces de garantizar la
detección desarrollo de conocimientos y habilidades para el trabajo en equipo con
conocimientos en Cultura Cerámica.

9.

Impulsar a los gobiernos locales regionales, nacionales e internacionales en la
capacitación de la elaboración de proyectos de inversión en infraestructura pública,
mobiliario urbano e inversión productiva para la Cultura Cerámica mediante asesorias
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especializadas.
10. Asesorar, auditar y capacitar en creación, gestión y administración de centros e

instituciones vinculadas a la Cultura Cerámica en los ámbitos públicos, privados
nacionales e internacional.

11. Transferir maquinaria, tecnología y equipos a los organismos públicos y privados para

el desarrollo de procesos cerámicos.
12. Apoyar y promover capacitación técnica y asesoramiento legal para la gestión pública

y privada de la Cultura Cerámica Colombiana.
13. Prestar servicios y asesoria técnica especializada a microempresas dedicadas a la

producción de productos cerámicos apoyándolos en sus distintas áreas de: diseño y
mejoramiento de productos, imagen corporativa, mejoramiento de procesos,
búsqueda de nuevas oportunidades de comercialización, apoyo a la creación de
nuevas microempresas y capacitación de

aprendices con opción laboral y

formalización delempleo.
14. Participar,

organizar, gestionar, promover, realizar y apoyar cualquier otro

programa

y/o gestión de proyectos académicos formales y no formales, de

investigación y de formación, que tengan por finalidad: difundir los conocimientos
propios de la Cultura Cerámica, elevar la calidad y nivel de vida a los distintos sectores
de la cerámica canalizando recursos y medios de apoyo necesarios en forma eficiente,
equitativa y oportuna.
15. Propiciar, informar y coordinar la incorporación de personas con discapacidad física;

así como la rehabilitación en centros de recuperación a personas con discapacidad
mental y psicosomática.
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3. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE CERAMISTA SOCIAL – Agosto 2012.

Sabiendo que: Nos interesa dar un uso en el contexto colombiano a los conceptos Escultura Social,
Plástica Social y Arte Social creados por el artista alemán Joseph Beuys, porque entendemos que
dichos conceptos surgen de la necesidad de incorporar un nuevo elemento a la conciencia de la
humanidad para poder potenciar la labor de un nuevo tipo de hacer humano. Capaz de generar los
movimientos necesarios para modelar el futuro de su sociedad y desarrollar una visión exigente
de su labor que le permita dar y obtener algo para su alma, su espíritu, su intuición, su inspiración,
su imaginación, su Yo superior y su comunidad.

El Arte Social fue definido por su autor como un acto de vida que: permite cultivar las relaciones
entre los seres humanos, considera el progreso como una finalidad altamente mental y espiritual y
asume conscientemente la construcción de futuros deseables. A partir de poner en juego como
base de la creación tres energías fundamentales: La Toma de consciencia frente a situaciones
humanas específicas, Desarrollo del Saber que se requiere y la intuición de asumir
responsabilidades y superar la crisis. Por ello es el único saber hacer o disciplina que busca crear o
dar forma a algo para todas las personas a partir de dar importancia a la observación de la
estructura de la sociedad, momentos históricos específicos de la humanidad y la exploración
consciente de la capacidad que posee el ser humano de auto determinarse y ser libre.
Nos proponemos encontrar apropiaciones concretas al concepto de Escultor Social porque
sabemos que dicho sentido y significado, aplicado y comprendido desde el campo de la cerámica,
puede contribuir a que: se amplíen significativamente las posibilidades de trabajo con los
conocimientos propios de la cerámica, sus necesidades sean atendidas, se fortalezcan nuevos
profesionales y se generen aprendizajes que ayuden a modelar el futuro de la cerámica en
Colombia. Así buscamos propiciar nuevas conductas manteniendo o recordando las ya observadas
en otros momentos de nuestra historia y la de otros países, reproduciéndolas y conservando
variadas motivaciones o razones para querer adoptarlas.

Confiamos en que con nuestra capacidad de compromiso, modestia, rectitud, franqueza e
integridad podremos incidir evolutivamente en individuos, grupos e instituciones. Ya que

IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

poseemos: rasgos profesionales esenciales que nos permiten el saber disfrutar del compartir con
las personas, una actitud reflexiva-creativa y preocupaciones específicas sobre los variados y
amplios asuntos de la cerámica que nos llevan a crear materiales, textos, espacios de
encuentro, métodos pedagógicos, formas de investigación, canales culturales específicos e indagar
permanentemente por su historia.

Declaramos que: Nos comprometemos a crear cada año una Agenda Cerámica cuyo fin será tanto
cualificar o perfeccionar nuestra labor, como organizar y crear un cronograma capaz de atender y
contrarrestar problemas detectados en el campo de la cerámica en Colombia.
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PINTURA, CERÂMICA E MEMÓRIA NA OBRA DE VIEIRA DA SILVA,
UMA PROPOSTA DIALÓGICA PARA O ENSINO DE ARTES VISUAIS
GUERSON, Milena

Mestre, Professora substituta na UFJF

RESUMO
Neste texto, buscamos pontuar algumas possibilidades de diálogo entre pintura e cerâmica ao
recuperarmos vida e obra da artista plástica portuguesa – e naturalizada francesa – Maria
Helena Vieira da Silva (1908- 1992). A trajetória de Vieira nos permite abarcar os contextos da
arte moderna e contemporânea em Portugal, na França e no Brasil; no último caso, referente
ao período de exílio, quando a artista vive no Rio de Janeiro, na década de 1940. A história de
Vieira da Silva, pouco registrada em nossa bibliografia, se coloca, no presente artigo, como
uma possibilidade de construção dialógica para o Ensino de Artes Visuais, enfocando a relação
entre pintura e cerâmica sob a interface da memória, devido à artista, de certa maneira,
promover em sua obra uma releitura da “azulejaria portuguesa” sob os signos do modernismo
pictórico.

PALAVRAS-CHAVE: Vieira da Silva, pintura/cerâmica, painéis de azulejos.
INTRODUÇÃO
Na coletânea de artigos que integram o livro 25 séculos de Cerâmica, a autora Lucília
Verdelho da Costa reserva algumas páginas para discutir a preciosa temática dos azulejos nas
novas estações do metropolitano de Lisboa. A autora se dispõe a percorrer o trajeto entre as
estações “Laranjeiras, Alto dos Moinhos, Colégio Militar e Cidade Universitária”, inauguradas
no ano de 1988, em função de visitar os painéis de azulejos que as ornamentam,
respectivamente assinados por Rolando Sá Nogueira, Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro e Maria
Helena Vieira da Silva, quatro grandes expoentes das artes plásticas em Portugal. Tais artistas
foram, segundo a autora, convidados pela administração do Metropolitano para
desenvolverem os painéis, no intuito de se transformar as recém-construídas estações em,
“mais do que um lugar de
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1 A autora é licenciada em Educação artística pela UFJF, Especialista em Ensino de Artes Visuais e

Mestre em Estudos Literários pela UFMG. Atualmente é concluinte de um novo mestrado, específico na
área de Artes pela UFJF (IAD/PPG-ACL), onde desenvolveu a pesquisa Tessituras entre espaço e memória
na obra de Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes. A temática trabalhada neste artigo é um
desdobramento da mencionada pesquisa. Atua como professora substituta na Faculdade de Educação
da UFJF e tutora presencial no V CEEAV/UFMG.
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passagem, um espaço de valorização cultural e um novo patrimônio da cidade”.2
Após percorrer as três primeiras estações acima mencionadas, através de ricas
descrições que traduzem os aspectos compositivos dos painéis sob o olhar de um transeunte, a
autora afirma ter deixado, “propositadamente”, a estação “Cidade Universitária” para a última
parada. Trata-se da estação onde se encontra o conjunto de painéis desenvolvidos por Vieira
da Silva (1908- 1992), artista que focalizamos neste artigo, sendo que ao iniciar a descrição de
suas impressões visuais sobre o conjunto, Da Costa reconhece, de pronto, a imponente
herança memorialística que perpassa o nome e a obra de Vieira da
Silva.3
Nascida em Lisboa, em 13 de junho de 1908, Vieira inicia seus estudos artísticos ainda
na infância, no contexto de sua educação familiar. Porém, na bibliografia referente à sua obra,
destaca-se o ano de 1928 como um dos marcos iniciais de sua carreira. Trata-se do ano em que
ela deixa Lisboa, para complementar sua formação artística em Paris, capital reconhecida,
àquela época, como centro mundial da Arte Moderna. No convívio dos estudos na Académie
de la Grande Chaumière, Vieira conhece, no ano de 1929, o artista húngaro Arpad Szenes
(1897 - 1985), com quem se casa já em 1930. Ao lado
de Szenes, Vieira edificaria uma parceria muito bem estabelecida nos liames entre a vida e a
arte.4
Os dois artistas, que se dedicavam destacadamente à pintura, dão início às
construções iniciais de suas carreiras ao longo da década de 1930, em solo francês. Todavia,
em 1939, com o início da 2ª Guerra Mundial e os seus possíveis reflexos ante as raízes judaicas
de Szenes, Vieira e o companheiro se vêem obrigados a deixarem a França, partindo rumo a
Portugal em busca

2

COSTA, Lucília Verdelho da. Os azulejos nas novas estações do metropolitano de Lisboa. In:
25 séculos de cerâmica. Lisboa: Estampa, 2000. p. 127.
3
COSTA, 2000, p. 131-132.
4 BAIRRÃO RUIVO, M. Vieira da Silva, agora. In: Vieira da Silva, agora. Rio de Janeiro: MAM, 2012.
[Catálogo]. A Académie de la Grande Chaumière é uma escola de arte, de caráter
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privado, fundada na primeira década do século XX (1909), voltada para cursos livres de desenho, pintura,
escultura, entre outros. Ao cursarem oficinas nessa instituição, Vieira e Szenes se conhecem no ano de
1929.
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de refúgio.5 Em todo caso, devido às regras em vigor no contexto lusitano (considerando que
Vieira perdera a nacionalidade ao se casar), o casal não conseguiria obter sequer um visto de
permanência para estrangeiros, fato que os leva a optar pelo exílio no Brasil – no Rio de
Janeiro – a partir de junho de 1940.6
É neste ano, 1940, quando se vê diante das circunstâncias impostas pelo exílio, tendo
sido impedida de continuar o seu percurso artístico no contexto europeu, que Vieira da Silva
realiza o guache intitulado Abrigo antiaéreo ou Le métro (fig. 1)7, obra que dá origem (cerca de
48 anos depois), às principais intervenções por ela idealizadas para a estação de metrô
“Cidade
Universitária”. Parte dos painéis de azulejos assinados por Vieira, que foram visitados por
Lucília da Costa, autora de 25 séculos de Cerâmica, no contexto inaugural da referida estação
em 1988, consiste em releituras do pequeno guache (47 x 97,5 cm) de 1940, que guarda
conotações sobre o contexto da 2ª Guerra Mundial e sobre o período de exílio vivido por Vieira
e Szenes. A respeito do conteúdo expresso por Vieira em Le métro (1940), Nelson Aguilar
explica:

Torna-se retrospectivamente evidente que a artista já havia
pressentido o corredor do metrô como um lugar de refúgio contra os
bombardeios. A pintora associou essa situação de desamparo à dos
primeiros cristãos refugiados nas catacumbas, de onde a presença de
uma personagem paramentada por uma túnica, em meio a outras
trajadas como em nossos dias, [...]. O conjunto é tratado à maneira
de um afresco pompeiano subitamente revelado. Uma estrutura
espacial induz uma significação pática exprimindo a mesma situação
humana mediante circunstâncias históricas e sociais diferentes.8
O autor destaca que Vieira exprime a situação do “refúgio” aludindo a dois tempos
históricos diferentes, ou seja, a figura com a túnica nos leva a criar

5

LAMEGO, V. Dois mil dias no deserto: Maria Helena Vieira da Silva no Rio de Janeiro (1940- 1947). In:
AGUILAR, N. (Org.). Vieira da Silva no Brasil. São Paulo: MAM, 2007. [Catálogo].
6
BAIRRÃO RUIVO, 2012, p. 14.
7
Na exposição que Vieira da Silva realiza no Museu Nacional de Belas Artes, em 1942, a obra será
exposta com o nome Abrigo antiaéreo.
8
AGUILAR, N. Vieira da Silva: encontros e desencontros. In:
(Org.). Vieira da Silva no
Brasil. São Paulo: MAM, 2007. [Catálogo]. p. 35.
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uma identificação entre a perseguição dos “primeiros cristãos” e a situação de desamparo das
pessoas diante dos bombardeios, no contexto europeu, na 2ª Guerra. Não se trata de explorar,
de forma engajada, o tema da guerra, mas de aludir, de forma contemplativa, ao aspecto do
“humano”, que repercute através das gerações. Nesse mesmo sentido, referente aos símbolos
de escrita que integram a composição, Aguilar afirma que eles assumem um caráter
hieroglífico, requerendo do observador o empenho em “uma decifração incessante”, de onde
se destaca a legibilidade da palavra “AFETHO”, no canto
superior direito da obra.9

Figura 1 - Vieira da Silva. Abrigo antiaéreo ou Le métro. 1940. Guache sobre cartão,
47 x 97,5 cm. Col. Metropolitano/Depósito na FASVS, Lisboa. Disponível em:
<http://fasvs.pt/coleccao/acercaimage/104>. Acesso em: 2 mai. 2015.
Le métro (1940) é, em certo sentido, uma “lápide”, um monumento que vela pela
memória, buscando nos dizer sobre o homem velho que, a cada segundo, se vai, para dar lugar
à humanidade renovada. De acordo com Seligmann-Silva, a ideia das lápides “constitui o
núcleo antropológico da memória enquanto vis, ou seja, como força vital e construtora da
identidade que é oposta à memória como ars (procedimento mecânico de arquivamento e
recuperação de informações).”10
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9
AGUILAR, 2007, p. 100.
10
SELIGMANN-SILVA, M. A escritura da memória: mostrar palavras e narrar imagens. In:
Remate de Males. Campinas, ano VI, v. 7. 2002. p. 99.
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Sob os auspícios da memória enquanto vis, Vieira da Silva nos fala, através dessa obra,
que é preciso resguardar no subterrâneo o afeto que carregam as coisas da vida comum. É
preciso resguardar pessoas, animais e instrumentos, tais como um jogo de chá e uma máquina
de escrever, sendo todos elementos que se pode visualizar em Le métro. A máquina de
escrever pode simbolizar a perpetuação de dados culturais da humanidade, ou seja, uma
reserva da linguagem, que nos caracteriza como humanos. A alusão à linguagem fica clara
também pela presença dos símbolos de escrita e, no geral, o conjunto adquire um metafórico
sentido “arqueológico”, tanto quanto “monumental”.

Figura 2 - Fotografia. Estação de metrô Cidade
Universitária/ Lisboa, 1988. (Transposição do
guache Le métro, executada por Manuel
Cargaleiro e assinada por Vieira da Silva).
Disponível em: <http://aventuralx. blog
spot.com.br/2011/11/metro-cidade-universi
tario- maria-helena.html>. Acesso em: 2 mai.

Figura 3 - Fotografia. Estação de metrô
Cidade Universitária/ Lisboa, 1988. (Detalhe
das intervenções idealizadas por Vieira da
Silva e executadas por Cargaleiro).
Disponível
em:
<http://www.fotolog.com
/evertrip/63604180/>. Acesso em: 2 mai.

No ano de 1988, o caráter de monumento presente na referida obra se comprovaria
definitivamente, através da releitura do guache que seria transposta, como uma espécie de
“intervenção urbana”, no espaço arquitetônico da estação “Cidade Universitária”, em Lisboa
(fig. 2). As intervenções plásticas seriam executadas pelo pintor e ceramista Manuel Cargaleiro,
sob as orientações de Vieira da Silva. Detalhes do painel iriam se subdividir por toda a
estrutura da estação, e outros acréscimos seriam idealizados por Vieira para serem integrados
ao novo espaço. Dentre os acréscimos, podemos destacar uma citação de Sócrates, pintada ao
centro de
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uma parede quadriculada: “Não sou ateniense, nem grego. Mas sim um cidadão do mundo”
(fig. 3); e a mensagem geral dos personagens e hieróglifos de O metrô seria, dessa forma,
decodificada.11
O guache retrata figuras relativamente anônimas, “cidadãos do mundo” que partilham
os mesmos sentimentos – os mesmos sofrimentos – ao estarem reunidos no refúgio do metrô.
Os caracteres da maioria dos personagens parecem ser consoantes ao século XX, mas outros
paramentos e artefatos – com destaque para os ideogramas – recuperam as raízes primevas da
civilização. O trabalho encontra eco em um passado distante porque nos fala de zelar pelo bem
geral da humanidade.
Vieira e Szenes são dois dos personagens possíveis de se identificar na composição,
eles ocupam o extremo esquerdo do painel, encontrando-se abraçados. De frente um para o
outro, entreolhando-se fixamente, eles reúnem forças, numa atitude de apoio mútuo diante
das adversidades. Ao seu lado, a figura vestindo túnica se revela como um dos personagens
mais emblemáticos da composição, nos remetendo ao palco da filosofia clássica, tal qual a
frase de Sócrates que seria acrescentada para as intervenções na estação de metrô; aliás, nas
intervenções a figura de toga ganha destaque, sendo reproduzida em separado, como adorno
exclusivo de algum ponto da estação.
Da Costa ressalta que, na transposição do guache para o espaço arquitetônico, o
azulejo, enquanto suporte, se adequa à base do original em pintura, devido a essa base ter
sido pensada como a estrutura de um mosaico. Assim, a autora chama a atenção para a função
do azulejo como “superfície geradora de espaços visuais”, à qual se associa o papel da “cor”
enquanto memória:

[...] a cor desempenha aí, numa luminosidade que pode ser a da
memória, como afirma a própria pintora, um papel primordial no
entendimento destes painéis que, escolhidos para uma cidade
universitária, nos falam de uma Antiguidade transposta para os
tempos modernos, perfeição, memória ou cultura de
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Câmara municipal de Lisboa: Azulejos na Estação de Metro da Cidade Universitária. Disponível em:
<http:// www.cm-lisboa.pt/em/equipments/equipment/info/azulejos-na-estacao- de-metro-da-cidadeuniversitaria >. Acesso em: 08 fev. 2015.
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uma cidadania do mundo, como na citação de Sócrates, que não tem
tempo nem lugar.12
A partir das obras em questão, poderiam se colorir muitas nuances a respeito da
transposição ou da relação entre os respectivos elementos da pintura e da cerâmica; esta, aqui
representada na vertente dos painéis de azulejos. Contudo, em seu texto, Da Costa não
enfatiza aspectos estritamente técnicos dos dois meios artísticos, tratando de ressaltar o
potencial da imagem a partir deles constituída. Da Costa procura nos dizer que, por sobre a
superfície do azulejo, Vieira constrói um “„tempo imemorial”, que encontra eco nas
subjetividades dos caminhantes que, cotidianamente, passam pela estação de metrô. Trata-se,
ainda, de se construir uma imagem lírica de Lisboa, a respeito do que a autora conclui:
“executados em tonalidades de beje, azul, laranja e de castanhos, a luminosidade destes
painéis é uma luminosidade
difusa, como se fosse da memória – do sol e da luz de Lisboa.”13
Devemos frisar que no conjunto pensado por Vieira para a estação “Cidade
Universitária”, junto aos painéis derivados do guache O metrô, existem outros painéis que
seguem uma orientação diferente, melhor se aproximando de alguns trabalhos de Vieira nos
quais, segundo Da Costa, se revela um “abstracionismo

mais

lírico”.14

Nos

caminhos

desse outro viés, importa
evidenciar que, em geral, as pinturas sobre tela realizadas por Vieira da Silva possuem um
forte vínculo com os espaços arquitetônicos. Em suas telas, a artista ensaia múltiplas infusões
de pequenas formas quadriculadas, semelhantes a micro azulejos cuidadosamente coloridos,
dispostos em espécies de “quartos” ou “câmaras” perspectivadas, em função das quais o
espaço pictórico se constrói e/ou se distorce, na influência mútua entre forma e cor, pelo
ritmo no qual ambas se dispõem no ambiente.
A obra O quarto de azulejos, de 1935, (fig. 4), é o primeiro quadro realizado pela artista
nessa proposta das “câmaras”, sendo que a tradição da azulejaria portuguesa parece ganhar
uma perspectiva algo “intimista”, ao ser relida sob os signos do modernismo pictórico de Vieira
da Silva. Com o passar

12
COSTA, 2000, p. 133.
13
COSTA, 2000, p. 134.
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COSTA, 2000, p. 134.
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dos anos, Vieira empreenderia um sem número de variações destas “câmaras”, com múltiplos
estudos das cores e com as tessituras do espaço ora mais simplificadas, ora absolutamente
mais complexas. Em alguns quadros, figuras humanas habitariam as “câmaras”, mas, em
outros, o vazio ganharia sua força plena de significação, onde passagens “invisíveis”
simultaneamente se multiplicam e desaparecem, promovendo uma dança impermanente da
matéria. Embora se trate de quartos e azulejos, as estruturas arquitetônicas se desmancham,
como a destilarem um magnetismo fluido sobre o observador, conforme bem ilustra a obra O
corredor sem limite, realizada na década de 1940 (fig. 5).

Figura 4 - Vieira da Silva. O quarto de azulejos.
1935. Óleo sobre tela, 60 x 92 cm. Col. Particular,
Inglaterra. Fonte: ROSENTHAL, G. Vieira da Silva:
à procura do espaço desconhecido. Lisboa:
Taschen, 1998. p. 17.

Figura 5 - Vieira da Silva. O corredor sem
limite. 1942-48. Óleo sobre tela, 81 x 100
cm. Col. Particular, Suíça. Fonte:
ROSENTHAL, G. Vieira da Silva: à procura
do espaço desconhecido. Lisboa: Taschen,
1998. p. 41.

Vieira observa desde a organização espacial de uma estante de livros ou de uma
parede de tijolos até a vista de uma grande biblioteca, de uma estação de metrô ou de uma
cidade inteira, compondo trabalhos que variam entre os interiores e os exteriores, entre o
micro e o macro. A obra da artista seria edificada a partir dessas variações de pontos de vista e
escala. Se existe, por um lado, a observação da relação de objetos e pessoas nos interiores
arquitetônicos, nos dizendo do instante íntimo e cotidiano, por outro, há a consideração do
conjunto das grandes edificações, que abriga a multidão citadina e serve de palco aberto para
o passeio do flanêur.
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Baudelaire descreve o flanêur como alguém que anda pelas ruas da cidade moderna
vagueando no fluir de um passatempo, daí, na identificação entre a singularidade de seu
próprio eu e a pluralidade reunida na multidão, compraz-se diante das impressões sensoriais e
subjetivas que coleta; impressões que, na precisão dos termos, são efêmeras, instantâneas.15
Vieira da Silva incorpora em sua obra o espírito transitório da flâneurie,

seus

trabalhos nos remetem à busca pessoal por uma memória espacial da cidade, do “mundo”,
partindo de uma decomposição das formas e chegando à “cartografia”. No texto que integra o
catálogo da exposição Au fil du temps, se resumiria da seguinte maneira o vínculo da artista em
relação ao ambiente urbano:

„Je suis une femme de la ville‟, afirma Vieira da Silva e confirma-o a
sua pintura. A cidade – a visível e a invisível, a que se eleva aos céus
e a que se afunda nos subterrâneos – é a sua paisagem. As
construções sucedem-se e encadeiam-se. Os quarteirões e as
bibliotecas, as estações de metropolitano e as gares, entrelaçam-se
numa pesquisa ímpar onde a perspectiva cede espaço à cor e nela
(re)cria novos espaços.16
Diferente da pesquisa plástica livre e multifacetada que Vieira podia realizar em Paris –
local que, na altura de 1928, ela escolhe para viver –, quando vem para o Brasil a artista não se
guia por “motivos intelectuais”, mas por motivos “práticos”. Seria difícil encontrar outra forma
de definir vida e obra de Vieira da Silva no Brasil sem pensarmos na ideia de acolhimento. Aqui
ela não poderia prosseguir na mesma orientação que seus trabalhos vinham assumindo em
Paris, pois não estava diante do enigma do mundo que buscara, mas diante de um abrigo que a
acolhera. Não se tratava mais de construir uma memória da cidade, do “mundo”, mas de lidar
com a memória no sentido de “trauma”. Tanto que a obra Abrigo antiaéreo ou O metrô (fig. 1),
realizada em 1940 – no momento de sua vinda para o Brasil –, irá abordar justamente o tema
do acolhimento, ou do “refúgio” ante a perseguição.

15

BAUDELAIRE, C. O Pintor da Vida Moderna. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2006. p.
854-859.
16
Au fil du temps: percurso fotobiográfico de Maria Helena Vieira da Silva. Curitiba: Museu
Oscar Niemeyer/FASVS, 2010. [Catálogo]. p.70.
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E quando Vieira seleciona essa obra para figurar nos azulejos do metrô de Lisboa, ela
procura nos deixar seu testemunho, ao propor ressignificações de suas memórias da guerra.17
O conceito de “testemunho” implica no registro/ rememoração de um fato – o que pode se
dar através da construção de uma imagem –, em função de que possíveis “atrocidades”
envolvidas naquele acontecimento passado não venham a se repetir na construção histórica
do
presente. Seguindo essa lógica do testemunho, cabe retomar então a opinião de Da Costa, ao
sugerir que, nas intervenções pensadas por Vieira para os espaços da estação “Cidade
Universitária”, a artista retrata “uma cultura em riscos de se estilhaçar, mas cuja memória é
identificada como um modo de cidadania, uma cultura/abertura que nos vem do berço da
Grécia”18 – o berço da civilização ocidental.
E o grande propósito da educação – e da arte na educação –, não é fomentar situações,
entre espaços e vivências, que permitam a construção de saberes consoantes à própria
construção da “cidadania”? Ser “cidadão do mundo”, seja em Lisboa ou no Brasil, implica em
aperfeiçoar nossas relações com o outro e em desenvolver um pensamento crítico sobre a
sociedade e a “humanidade” da qual fazemos parte. Nesse contexto, ao desenvolver suas
teorias sobre o campo do Ensino de Arte no Brasil, Ana Mae Barbosa destaca o importante
papel da Arte em prol da modificação da realidade social:

Se pretendemos uma educação não apenas intelectual, mas
principalmente humanizadora, a necessidade da Arte é ainda mais
crucial para desenvolver a percepção e a imaginação, para captar a
realidade circundante e desenvolver a
capacidade criadora
necessária à modificação desta realidade.19
Para Barbosa, a Arte está/deve estar integrada na sociedade, olhar que se sustenta na
abordagem histórica em que é atuante. Barbosa afirma: “Venho

17 AGAMBEN, G. O que resta de Auschwitz. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. p. 25-26.

O sentido do testemunho vincula-se à ideia do sobrevivente de guerra, que, tendo passado pela
experiência de um campo de concentração, busca subterfúgios para continuar zelando por sua própria
vida. A vontade de sobreviver significa garantir o testemunho dos acontecimentos.
18 COSTA, 2000, p. 134.
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19 BARBOSA, A. M. A imagem no ensino da arte. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 5.
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há alguns anos estudando a história da Arte-Educação no Brasil convencida da importância
da história como método de análise indispensável para embasar um movimento em
direção à mudança social.”20 Trata-se de analisar as problemáticas do Ensino de Arte no
Brasil para não repetir enganos,

servindo-nos

dos métodos que

a história nos

oferta, para construirmos a Arte/Educação contemporânea. Ainda conforme ilustra a autora,

Aquilo que consideramos fatos históricos são na realidade símbolos
que nos permitem recriar imaginativamente o passado. (...). História
não é uma questão de evidência, mas uma tarefa analítica que
resulta de ideologia, imaginação e plausividade.21

Tal qual Barbosa sugere no trecho acima, a respeito de uma recriação imaginativa do
passado, devemos frisar que os elementos da vida e da obra de Vieira da Silva, que aqui
buscamos recontar sob um viés histórico, são também “símbolos” a serem interpretados. Em
um contexto de ensino/aprendizagem de Artes Visuais, seja nos níveis Fundamental e Médio,
ou mesmo no Ensino Superior, o tema permite o desenvolvimento de estudos dialógicos entre
pintura e cerâmica, onde os conteúdos (técnicos e teóricos) pertinentes às respectivas artes
podem ser trabalhados, sem perder de vista a oportunidade de destacar a rara trajetória de
Vieira, que é pouco recuperada em nossa bibliografia.
A tradição da azulejaria portuguesa, os tipos de tinta/pigmentos respectivamente
utilizados nas práticas da pintura e da cerâmica, o próprio estudo da cor, que diverge
sigficativamente entre as duas áreas, a oposição entre “bi” e “tridimensional”, o estatuto da
cerâmica e da pintura entre si e frente a outras artes (sustentado nas discussões que envolvem
o binômio “artesania”/intelecto), são todos recortes pertinentes para o desenvolvimento de
uma série de planos de aula que podem tomar vida e obra de Vieira da Silva como eixo
norteador. Trata-se de uma proposta passível de se desenvolver, por exemplo, lançando mão
da Abordagem Triangular de Barbosa22, devido

à oportunidade de propor atividades que

envolvem o “fazer”, a “leitura” da obra

20 BARBOSA. Para que História?. In: Revista Ar’te. SP: Polis Hola. Ano II, 1983. p. 204.
21 BARBOSA, 1983, p. 204.
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22 BARBOSA, 2007.
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de arte e o “contextualizar”, à luz da interpretação dos “símbolos” que a história de Vieira da
Silva nos oferta.
Nesse caso, cabe frisar que a história de Vieira, além de nos permitir explorar alguns
recursos teóricos e técnicos próprios à pintura e à cerâmica, também induz o diálogo com a
obra de outros artistas. Por exemplo, Sá Nogueira, Júlio Pomar e Cargaleiro, que desenvolvem
as intervenções nas demais estações do metrô de Lisboa, segundo Lucília da Costa faz destacar
em seu texto. Sob esta ótica, abrangeríamos o contexto moderno e
contemporâneo das Artes Plásticas em Portugal.23
Por outro lado, o mesmo tipo de analogia/contextualização poderia ser feita levandose em conta o contexto francês, visto que Vieira e Szenes escolhem a França para viverem,
naturalizando-se franceses em 1956. Os dois artistas são identificados no âmbito da Teoria e
História da Arte como figuras atuantes no contexto da moderna Escola de Paris, uma
expressão que se refere ao grupo de artistas que sucede as atuações pioneiras de Picasso,
Braque, Matisse, entre outros, absorvendo e repensando as tendências da
pintura modernista francesa, havendo desdobramentos marcantes dessa função de
atualização das tendências no período entreguerras.24
A expressão École de Paris é definida por Argan como “uma espécie de nova bohème”,
onde se encontram múltiplas nacionalidades nos “cafés de Montparnasse”, e onde “não se
procura uma unidade da linguagem, todas as linguagens são aceitas por igual”, desde que
sejam “modernas”.25 Devido a estes dois fatores – a interação entre nacionalidades e o aceite
“irrestrito” das linguagens modernas –, Argan sugere que o termo “cosmopolita” é o adjetivo
que melhor sintetiza a atmosfera da École de Paris. Considerando as múltiplas “correntes e
tendências” que se abrigavam sob a égide da École de Paris,
Argan também propõe: “os apátridas não abandonam nem renegam as tradições de seus
países de origem; pelo contrário, introduzem-nos, combinando-os, na circulação da sociedade
cosmopolita.”26

23 COSTA, 2000.
24
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. 2 ed. São Paulo: Cia das Letras, 1992. p. 341.
25 ARGAN, 1992, p. 341.
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ARGAN, 1992, p. 344.
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Dentre os preceitos que definem a École, Argan não aponta o caminho de negação do
“nacionalismo”, mas de sua transmutação na dinâmica da “sociedade cosmopolita”. É
precisamente essa transmutação que se opera na obra de Vieira, pois ela incorpora e
ressignifica a tradição dos azulejos portugueses no desenvolvimento de seu pensamento
plástico. A influência das lembranças de seu país de origem ocorre em forma de evocações
líricas, e, para tanto, Vieira lança mão da linguagem da pintura, mas não se exime de recorrer e
explorar os próprios azulejos, sempre que lhe requisitavam.
Por fim, outra possibilidade de analogia/contextualização refere-se ao período de exílio
no Brasil. Tendo vivido no Rio de Janeiro entre 1940 e 1947, Vieira estaria – junto com Szenes –
entre os precursores do “abstracionismo” no contexto da história da arte moderna brasileira.
Suas realizações confrontariam as tendências norteadoras da pintura nacional, que trilhavam
pelo figurativismo e pela temática social, destacando-se principalmente os
trabalhos de Portinari.27
Cecília Meireles, Murilo Mendes, Carlos Scliar e Ruben Navarra são os nomes mais
comuns no círculo de amizades que Vieira e Szenes instituem no Brasil, embora os artistas Eros
Martim Gonçalves, Athos Bulcão e Djanira, o casal de músicos Arnaldo Estrella e Mariuccia
Iacovino, a poetisa Yone Stamatto, entre outras tantas personalidades, geralmente ligadas à
arte e à cultura, também sejam presenças costumeiras na bibliografia referente ao “período
brasileiro”. Nessa bibliografia, costuma-se resgatar muitos dos hábitos cultivados por Vieira e
Szenes na convivência com seus amigos, enfatizando- se as trocas entre diversos tipos de
arte – pintura, poesia, música –, afinal,
seria na formação dos referidos laços de amizade que o casal encontraria apoio frente às
contingências do exílio.28
Por encomenda de Heitor Grillo, marido de Cecília Meireles e, à época, diretor da
Escola Nacional de Agronomia (hoje Universidade Rural do Rio de Janeiro), Vieira irá realizar,
em 1943, um painel de azulejos para o ambiente interno do refeitório da instituição, enquanto
Szenes atenderá a encomenda de

27
SILVA LOPES, A. Arte Abstrata no Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2010.
28
LAMEGO, 2007, p. 65.
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quatorze quadros retratando sábios ligados ao campo da Botânica para a sala da Reitoria.29
O painel cerâmico realizado por Vieira da Silva para a Escola Rural, intitulado
Quilômetro 47, contrapõe os painéis cerâmicos e murais de pintura desenvolvidos por Portinari
para decoração do recém-construído Ministério da Educação e Saúde Pública, edifício que se
tornaria símbolo da arquitetura modernista30 no país e da intensa transformação cultural
promovida no governo Vargas. Vieira e Portinari possuem formas diferentes de conceber a
linguagem
modernista; enquanto alguns dos murais de Portinari guardam uma forte estrutura “narrativa”
e um vínculo com o ideário nacionalista, Aguilar destaca que, apesar de recorrer “aos ditames
da figuração”, Vieira confere ao seu painel cerâmico, Km 47, um tratamento “abstrato”.31
Entretanto, deixando maiores informações sobre o painel Km 47 para outra
oportunidade, devemos finalizar retomando o paralelo entre pintura e cerâmica a partir do
conjunto Le métro, que enfatizamos neste trabalho. Tendo em mente que o azulejo, enquanto
revestimento, pressupõe a “tessitura” de uma malha por sobre o substrato das paredes, e,
lembrando também que, ao desenvolver suas pinturas sobre tela, Vieira se torna
mundialmente reconhecida por suas usuais “tessituras” – as quais evocam fortemente o
vínculo entre espaço e memória –, vale recuperar a conclusão de Lucília da Costa, a respeito de
sua visita aos monumentos cerâmicos do metrô de Lisboa, em 1988:

a estação do Metropolitano da Cidade Universitária pode considerarse como uma das melhores obras do patrimônio artístico de Lisboa e
do universo criativo de Maria Helena Vieira da Silva, que assim estará
presente e perdurará na memória da cidade, como perdurou no
fascínio das memórias de sua pintura.32

29
AGUILAR, 2007, p. 22-23.
30 João Cristeli, em seu estudo Lugares e imagens: os painéis cerâmicos na cidade de Belo Horizonte
entre 1940 e 1944, comenta que na década de 1940, no Brasil, o azulejo se destaca
como elemento de identidade visual na arquitetura modernista, e especifica que o azulejo “foi
empregado no edifício do Ministério da Educação e Saúde entre 1941 a 1944, por sugestão de Le
Corbusier”. (p. 14-15).
31 AGUILAR, 2007, p. 24.
32 COSTA, 2000, p. 136.
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CERÂMICA ARQUEOLÓGICA AMAZÔNIA:
matéria poética para artistas-pesquisadores
PRIANTE, Wagner Penedo
Mestrando, Instituto de Artes-UNESP

RESUMO

Neste artigo apresentamos algumas reflexões sobre modos como tem sido analisada a cerâmica
arqueológica amazônica, amiúde considerada mera sinalizadora de outras práticas sociais que não o
próprio trabalho criativo com o barro. Iniciamos pela caracterização das chamadas “tradições
cerâmicas” (Meggers), cujas finalidades, em grande monta, assentam-se prioritariamente no
desvendar a organização sociocultural dos povos pretéritos com base na sua tecnologia cerâmica. Na
sequência, comentamos como, a partir dessa caracterização, é possível inferir possíveis intenções
que coadunam procedimentos técnicos e processos expressivos. Nessa linha de análise,
aproximamo-nos das novas propostas de tratamento dos achados arqueológicos cerâmicos, que
incorporam noções da antropologia cultural frutos de estudo dos povos amazônicos
contemporâneos, abrindo espaço para entender a diversidade dos estilos na cerâmica arqueológica
amazônica também como consequência da ação criativa daqueles que os produziram. Isso nos
permitirá encaminhar uma análise que busca tomar as peças cerâmicas arqueológicas como
propulsores de processos criativos contemporâneos, considerando tanto as seculares técnicas do
fazer cerâmico, quanto a expressividade da produção pretérita.

PALAVRAS-CHAVE: cerâmica arqueológica amazônica – cultura Tapajó – arte indígena – processos
criativos
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Esse artigo é desdobramento de reflexões e ações de pesquisa de mestrado, em que, sob
orientação da professora Dra. Lalada Dalglish, investigamos a cerâmica do povo Tapajó, grupo
indígena já extinto que viveu, entre os séculos X e XVII, às margens da foz do rio Tapajós, com aldeia
central onde hoje se encontra a cidade de Santarém. Para este texto, trazemos algumas ideias que
visam a contribuir para o estudo dos estilos das cerâmicas produzidas pelos povos amazônicos
pretéritos, destacando sobretudo as relações entre a sua variedade de formas e as ações expressivas
que veiculam.
De antemão, é importante lembrar que o conhecimento sobre o modo de vida dos povos que
viviam nas terras amazônicas quando da chegada dos europeus só é possível recorrendo-se a duas
fontes: aos relatos dos viajantes que estiveram, no século XVI, na Amazônia; e os dados das
pesquisas arqueológicas que se iniciaram no final do século XIX e prosseguem, com intervalos, até os
nossos dias. Ainda que alguns historiadores e arqueólogos questionem a credibilidade destes
registros etno-históricos e sejam cautelosos quanto ao uso das informações relatadas por esses
cronistas, há muitos pesquisadores que os reconhecem como testemunhas de um contexto
sociocultural amazônico desaparecido e tomam seus relatos como importante fonte de pesquisa
sobre aquilo que mais se aproximaria da Amazônia antes da conquista. Em nossa pesquisa, temos
encontrado nos escritos dos viajantes informações que, filtradas suas concepções eurocêntricas,
contribuem para nossas reflexões.
Muitos desses viajantes cronistas chegaram a expressar, em seus registros, até com certo
espanto, a admiração que lhes provocou a produção cerâmica com que se depararam. O primeiro
deles foi o Frei Gaspar de Carvajal1, que, no seu Relatório do Novo Descobrimento do famoso rio

1

Frei Gaspar de Carvajal, que tinha vindo ao Peru para estabelecer o primeiro convento dominicano
no país, fez parte da expedição comandada por Francisco Orellana, assumindo o papel de cronista.
A referida expedição fez parte de uma outra, comandada por Gonzalo Pizarro, que, em fevereiro de
1541, partiu de Quito para explorar o mítico “país de La Canela” de que falavam os povos andinos.
Depois de atravessar as terras geladas da Cordilheira em meio a imensas dificuldades,
encontraram árvores de canela, mas tão afastadas umas das outras, que não forneciam interesse
econômico, além de a espécie sul-americana ser de qualidade inferior àquela obtida no Oriente.
Nas proximidades, já em terras amazônicas, encontraram uma tribo que lhes falou de um reino
poderoso, muito rico, que existia mais abaixo do rio, a que associaram ao mito do país do El Dorado.
Quase dez meses depois, praticamente sem comida e receosos de que não iriam encontrar aquilo
de que ouviram falar, Orellana se ofereceu para continuar a viagem, que foi a primeira a descer o
rio Amazonas, ainda sem esse nome. Nessa travessia, chegaram puderam estabelecer contato
com os povos indígenas das terras brasileiras.
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Grande descoberto pelo Capitão Francisco de Orellana, elogiou a qualidade da cerâmica da região,
que, segundo Porro (1996), seria a de Codajás, no atual estado do Amazonas:
Havia nesse povoado uma casa de descanso, dentro da qual encontramos
louças dos mais variados feitios: havia vasos, cântaros enormes, de mais de
25 arrobas e outras vasilhas pequenas, como pratos, tigelas e castiçais, de
uma louça melhor que já se viu no mundo; mesmo a de Málaga não se
iguala a ela, porque é toda vitrificada e esmaltada com todas as cores, tão
vivas que espantavam, apresentando, além disso, desenhos e figuras tão
compassadas, que naturalmente eles trabalhavam e desenhavam como os
romanos. (CARVAJAL, 1992 [1542], p. 65.)
Ainda segundo Porro, esses comentários de Carvajal teriam sido feitos justamente quando
estava próximo à área onde se encontrou, muito tempo depois, a cerâmica arqueológica da tradição
Guarita. Carvajal iria elogiar ainda a cerâmica indígena quando nas proximidades da foz do Rio
Amazonas, depois de passar pela região de Santarém:
Fazem e formam imagens de barro em relevo, de tipo romano; e assim
vimos muitas vasilhas tais como bernegales2, taças e outros vasos e tinas
altas quanto um homem, que podem conter trinta, quarenta e cinquenta
arrobas, mui formosas e de excelente barro. (CARVAJAL, 1941 [1542], apud
PORRO, 1996, p. 44.)

2

Bernegal é um termo com dois significados, ambos relacionados a um recipiente de beber. Pode
tanto se referir a um copo de boca larga, com borda ligeiramente ondulada, ou a uma tigela grande,
que serve para armazenar a água destilada.
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Figura 1: Cerâmica arqueológica da Guarita.
Datação: c. AD 1000-1500.
Altura: 60 cm.
Fonte: Acervo do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, Manaus.
Esses relatos dão conta de revelar que, quando da chegada dos europeus, as sociedades que
viviam

no

ambiente

amazônico

se

encontravam

bastante

organizadas

cultural

e

socioeconomicamente. Bem mais tarde, apenas na segunda metade do século XX, comprovou-se que
a ocupação humana no ambiente amazônico ocorreu há milhares de anos, e no século XVI as
populações que aqui viviam eram herdeiras de uma longa história.
Há algumas teorias sobre como se deu o desenvolvimento das primeiras populações nessa
região, bem como os fluxos que ocorreram nesse espaço, desde os primórdios da ocupação até o
início da colonização pelos europeus. O que é consenso entre elas, sobretudo graças aos resultados
já divulgados nas pesquisas arqueológicas, é que a Amazônia brasileira tem sido habitada há milhares
de anos, com fortes indícios de ter havido algumas sociedades agrícolas de organização complexa,
que estavam adaptadas às condições da região, o que se comprovou sobretudo pelo material
cerâmico encontrado na área do baixo Amazonas. Outra ideia consensual é a de que, no processo de
povoamento da Amazônia, diversos grupos étnicos apropriaram-se dos espaços, em tempos distintos,
realizando deslocamentos também em períodos diversos. Toda essa movimentação certamente foi
acompanhada por trocas entre as populações, contribuindo para sua complexidade linguística e
cultural, em que se destaca sua produção cerâmica. Comprovadamente parte dessa produção
circulou entre alguns grupos, donde se pode inferir ter havido convívio com a diversidade estilística
expressa nos artefatos.
Segundo os dados arqueológicos publicados, a referência para o início da ocupação humana
na Amazônia é a datação de cerca de 11 mil anos. Quanto aos mais antigos resquícios de produção
cerâmica, boa parte foi localizada em sambaquis3, com datações anteriores a 4.000 a.C. Foi no
interior do continente brasileiro, no baixo Amazonas, em áreas próximas a Santarém, que se
encontraram as cerâmicas mais antigas das Américas até agora datadas. Dentre essas descobertas,
3

Sambaquis são sítios arqueológicos localizados em praias, áreas ribeirinhas ou lagunares.
Formados por acúmulo intencional de conchas e terras, constituem-se “montes”, em alguns casos
com alguns metros de altura. Os sambaquis podem ter sido locais de moradia, mas também podem
ter funcionado apenas como cemitério, já que não é raro encontrar neles sepultamentos humanos.
No Brasil, os mais conhecidos são os do litoral das regiões Sul e Sudeste, mas há vários na região
amazônica.
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destacam-se as coordenadas pela arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt, numa “região que
começa no baixo Amazonas, próximo às atuais cidades de Santarém e Monte Alegre, passa pelo
baixo Rio Xingu e chega à chamada ‘zona do Salgado’, que é, de fato, o litoral atlântico desse estado
(PA)”. (NEVES, 2006, p. 42-43). Essas descobertas têm sido fundamentais para os estudos sobre o
desenvolvimento das sociedades indígenas na América do Sul.
Como a cerâmica é o principal elemento material encontrado nas pesquisas arqueológicas
nas terras amazônicas, foi a partir dela que se propôs uma categorização para os agrupamentos
humanos, enfatizando-se aspectos físicos (tipo de argila, por exemplo) e morfológicos (formatos,
decorações) das peças, bem como hipóteses sobre como ocorreu a produção. É o que se conhece por
“tradições cerâmicas”, cuja caracterização permite supor filiações entre os agrupamentos humanos e
mesmo sua localização espaciotemporal. Segundo Gabriela Martin, essas “tradições” seriam
“qualquer complexo cerâmico relacionado no tempo e no espaço, num ou mais sítios, e composto
por grupos de fases, as quais podem ser fixadas pelas diferenças plásticas e temporais” (MARTIN,
2006, p. 256-257).
Lembremos que as pesquisas arqueológicas buscam, na análise dos achados cerâmicos,
muito mais desvendar a organização sociocultural dos povos pretéritos, as relações entre suas
diferenças e o “estágio” em que se encontravam, do que inferir na produção dos objetos
encontrados possíveis intenções sobre procedimentos técnicos e processos expressivos. Nesse
contexto, o material cerâmico, privilegiado por ser daqueles que melhor se preservam no tempo, é
tomado em grande medida como sinalizador tanto de práticas cotidianas e ritualísticas, quanto de
desenvolvimento técnico e estilístico, que estariam associados a mudanças de estrutura social. Nessa
perspectiva, essa característica do material cerâmico tornou-o um dos principais elementos
utilizados como critério para o estabelecimento de comparações entre os povos pretéritos.
Aqui no Brasil essas “tradições” foram primeiro propostas pelo casal Betty Meggers e Clifford
Evans, que desenvolveram pesquisas na ilha de Marajó e circunvizinhanças. Segundo Neves (2000),
essa área foi escolhida porque pesquisas anteriores haviam indicado, em especial na parte oriental
da ilha, a existência de grandes aterros artificiais associados a cerâmicas, decoradas com sofisticadas
técnicas, incluindo a policromia, o modelado, a incisão e a excisão. O casal Meggers e Evans realizara
anteriormente trabalhos de arqueologia na Guiana, no Equador e na Venezuela e, também com base
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nesses estudos, buscou sistematizar as características das culturas amazônicas ceramistas, chegando
a propor origens e contatos culturais. Assim, propuseram uma distinção das culturas ceramistas
pretéritas em quatro “tradições cerâmicas”, que, em linhas gerais, podem ser assim entendidas:
A tradição hachurada-zonada, caracterizada por decoração com linhas
incisas isoladas, ou por zonas, às vezes com engobo vermelho e presença de
cachimbos tubulares. Uma fase dessa tradição, chamada Ananatuba, se
fixou em Marajó, numa das primeiras ocupações da ilha em torno do
primeiro milênio a.C.
Uma segunda tradição conhecida como borda-incisa, que apresenta
motivos incisos sobre as bordas horizontais dos vasos, encontra-se na
região do Solimões e tem cronologias compreendidas entre os séculos
quinto ao nono A.D.
A tradição inciso-ponteada se caracteriza pelos adornos aplicados sobre as
bordas e as paredes dos vasos em forma de antropomorfos e zoomorfos,
formando relevos. Apresentam também incisões paralelas cuidadosamente
desenhadas. Pequenas urnas funerárias serviram para depositar os ossos
cremados e aparecem, também, estatuetas rituais. Os povos dessa tradição
ceramista habitaram em grandes áreas do médio e baixo Amazonas e, nas
fases mais tardias, podem ter entrado em contato com os colonizadores
europeus dos séculos XVI e XVII. [...]
A mais estudada das tradições ceramistas amazônicas é, sem dúvida, a
tradição policrômica, precisamente pela sua rica decoração e a
complexidade dos motivos representados nas estatuetas e figuras rituais. A
combinação de várias cores de pintura, onde predominam as tintas
vermelhas, brancas e pretas, com apliques e molduras em relevo [...].
Dependendo das áreas de ocupação, esses povos construíram aterros
artificiais para situar as aldeias e como cemitério, onde eram depositadas
urnas funerárias profusamente decoradas. Fabricaram também fusos para
tecelagem, bancos e tangas finamente decoradas.
As cerâmicas da tradição policrômica encontram-se em sítios arqueológicos
do médio e do baixo Amazonas, desde o baixo Madeira e os rios Solimões e
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Negro na altura de Manaus, até a desembocadura da grande bacia
amazônica. A ela pertence a fase Marajoara dos povos instalados na ilha de
Marajó na área do lago Arari, entre os séculos quinto e sétimo da era cristã.
(MARTIN, 2006, p. 257-258.)

Figura 2: Urna funerária da tradição policroma (fase Marajoara).
Datação: c. AD 400-1400.
Altura: 81 cm.
Fonte: Acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo.

Figura 3: Vaso de gargalo pequeno, da. cultura Tapajó (tradição inciso-ponteada).
Datação: c. AD 800-1500.
Dimensões: 11 x 17 x 13 cm.
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Fonte: Museu Paraense Emílio Goeldi, Pará.
Por essa perspectiva de caracterização, a cerâmica atribuída aos Tapajó, que estudamos em
nossa pesquisa de mestrado, é incluída na tradição inciso-ponteada. Contudo, como comenta Martin
(2006), ela se constitui um “fenômeno cultural singular”, dada a riqueza das peças cerimoniais, como
os vasos de cariátides e os de gargalo. Isso mostra como a categorização da cerâmica arqueológica
em apenas quatro “tradições”, apresenta-se limitadora, mesmo que venha sendo subdividida em
fases. Segundo análise de Cristina Barreto, que estuda as urnas funerárias marajoaras, a proposta de
Meggers e Evans fundamenta-se numa intenção de situar as sociedades antigas dentro de
“determinados padrões de desenvolvimento cultural e grau de complexidade social esperados para o
ambiente da floresta tropical” (BARRETO, 2008, p. 17-18). Por isso, prossegue Barreto, o casal de
pesquisadores teria empregado metodologia de classificação que sobrevalorizou as técnicas de
criação das peças, principalmente quanto aos seus aspectos decorativos. Meggers e Evans
consideraram que “certas técnicas, por serem mais trabalhosas (time-consuming) como a excisão,
estariam no topo da escala, enquanto outras, de execução mais rápida, como o escovado, na base da
escala” (op. cit., p. 17). De certa forma, defenderam que determinadas técnicas implicariam um grau
de especialização e capacidade artesanal maiores por parte do artista do que outras, e não
aventaram a hipótese de que algumas técnicas pudessem fazer parte de um conhecimento
tecnológico “de prestígio”, ou mesmo que houvesse outros significados para o emprego das
diferentes técnicas. Assim, conclui Barreto, ao desconsiderar conteúdos simbólicos e expressivos
atrelados a tais técnicas, as classificações propostas pelo casal “serviram apenas para testar e
confirmar a hipótese de declínio gradual da complexidade cerâmica como sinal de declínio gradual da
própria sociedade marajoara” (op. cit., p. 19).
Não há dúvida de que investigar a tecnologia empregada na construção e decoração das
peças é muito importante para se entender como provavelmente as artistas as produziram (por
comparações com inúmeras populações indígenas amazônicas contemporâneas, costuma-se inferir
que as mulheres eram as artistas ceramistas, como ocorre hoje). E nisso a nomenclatura das
tradições (hachurada zonada, borda incisa, inciso-ponteada e policrômica) é bastante funcional,
deixando claros os atributos técnicos, formais, da ornamentação da cerâmica. Contudo, abandonar
questionamentos sobre as motivações que teriam levado a escolha dessas técnicas (e não de outras)
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pode deixar escapar hipóteses que encaminhariam a análise para outras descobertas, sobretudo as
relacionadas a aspectos mais subjetivos ligados à produção cerâmica indígena.
Na década de 1980, Anne Roosevelt propôs teorias distintas para explicar as diferentes
cerâmicas produzidas na ilha de Marajó e em outras áreas do baixo Amazonas, o que mudou
sensivelmente as pesquisas arqueológicas futuras, ainda que suas ideias não tenham sido de todo
comprovadas. Roosevelt passou a defender não só o surgimento local de sociedades complexas, mas
também uma aparente correlação entre certos padrões decorativos da cerâmica e complexidade
social do grupo que a produz. Segundo a autora, práticas de agricultura intensiva teriam promovido
crescimento populacional em algumas áreas, do que teriam decorrido uma consequente
hierarquização de papeis sociais e uma mudança na arte local, com maior ênfase na figuração de
humanos (ROOSEVELT, 1991, apud BARRETO, 2008, p. 20).
Embora tanto as abordagens de Meggers como as de Roosevelt prevaleçam como ponto de
partida nas discussões arqueológicas sobre a cerâmica pretérita amazônica, nas últimas duas
décadas outra vem ganhado força. Seu fundamento é a ideia de que as produções humanas, sejam
elas consideradas artísticas ou “meramente” artefatos, além de concretizar as maneiras como
indivíduos percebem e organizam a realidade, agem sobre essa realidade. Nessa perspectiva, como
comenta Barreto, a produção artística indígena passa a ser vista também por seu “papel
organizador” da sociedade de que faz parte e é entendida então como elemento ativo nos processos
de transformação individual e grupal (op. cit., p. 23).
É por esse viés interpretativo que se têm destacado os trabalhos de Denise Gomes (sobre a
cerâmica dos Tapajós), de Denise Schaan (sobre a cerâmica de alguns povos do baixo Amazonas) e de
Cristina Barreto (principalmente sobre a cerâmica marajoara). Todos eles dialogam com estudos
antropológicos sobre sociedades indígenas contemporâneas, associando a descrição físicomorfológica a análises sobre a iconografia encontrada nas cerâmicas, o que amplia o leque de
inferências sobre essa produção das sociedades amazônicas pretéritas. Em nossa pesquisa sobre a
cerâmica do povo Tapajó, é por esse caminho que temos trilhado, acrescentando ainda nesse escopo
teórico conceitos específicos da antropologia da arte e da filosofia da arte. Nesse sentido, é oportuno
trazer aqui uma sucinta análise de um vaso de cariátides da cultura Tapajó.

IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

Os vasos de cariátides receberam essa denominação em razão das três pequenas figuras
humanas femininas que sustentam a vasilha sobre suas cabeças, lembrando as cariátides gregas. Sua
estrutura nitidamente tríptica revela que suas partes foram modeladas em separado e
posteriormente unidas. Para uso em situações ritualísticas, sua elaborada configuração e decoração,
com diversos apêndices zoomorfos e incisões em linhas, todos certamente com força simbólica para
o grupo que o produziu e utilizou em suas cerimônias, mostram-nos sofisticado pensamento
compositivo no intuito de agrupar, num mesmo objeto, tanto aspectos da dinâmica social desse povo,
como específicos modos de uso e estímulos de apreciação.

Figura 4: Vaso de cariátides.
Dimensões: 19 (altura) x 18,7 cm (diâmetro maior)
Fonte: Museu de Etnologia e Arqueologia, São Paulo.
Quanto à sua construção, considerando os procedimentos que o barro impõe na sua
artesania, é bastante razoável supor que foi necessário concatenar momentos distintos de
modelagem da base, do bojo (parte central), da parte superior e dos apêndices, unidos em
momentos específicos do processo de construção da peça. Por seu papel na estrutura, a vasilha da
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parte superior deve ter sido o início. É a partir dela que se estabelecem os limites para a peça final,
visto ser ela o determinante para o tamanho e a dimensão tanto das figuras femininas, que irão
ancorá-la, quanto dos apêndices de figuras zoomorfas (urubus-reis). Vale destacar que a forma dessa
vasilha superior se filia às formas milenares das peças de uso doméstico, cujo paradigma consagrado
é o pote, o recipiente, aquilo que contém. O formato de carretel da base determina que ela seja feita
em dois momentos, dado que se trata de duas formas anelares, praticamente de mesma dimensão,
unidas pelas bordas de menor diâmetro. A montagem da estrutura final da peça, com a inclusão dos
apêndices zoomorfos, deve ter ocorrido enquanto o barro ainda guardava a umidade que permite as
“costuras” das partes. Nesse momento, a peça poderia então ser colocada para secar um pouco,
enquanto aguardava os acabamentos finais em incisões e as decorações de engobes4.
Por essa pequena descrição de um possível conjunto de procedimentos que seguem
ordenação regulada pelas características estruturais da peça final e pelas particularidades do
material com que se trabalha, podemos entrever uma movimentação específica do artista-artesão, o
que por si só já nos remete a um envolvimento bastante ritualístico nesse fazer. Pelos
conhecimentos de que dispomos sobre o modo como povos indígenas contemporâneos
confeccionam seus objetos, incluindo os de barro, é importante considerar aqui o fato de essas ações
sempre estarem inseridas no conjunto de práticas culturais em que a força dos valores do grupo
perpassa todas as esferas. A funcionalidade dos objetos extrapola, assim, a sua utilidade pragmática,
atrelando-se a contextos de outra ordem e revelando em sua plasticidade valores da natureza mítica
que pauta o viver indígena. Como bem lembra Denise Schaan,
Nas comunidades indígenas, a arte se expressa invariavelmente em objetos
que possuem utilidade […] Não existe o objeto artístico sem função social.
O artesão decora plasticamente objetos que possuirão utilidade para o
grupo e a decoração ocorre em função dessa utilização. Essa relação entre
arte e função se dá logicamente num contexto cultural em que não há
também separação entre indivíduo e grupo social, entre lazer e trabalho,
entre direitos e obrigações e, principalmente, onde não existe a
propriedade privada. A estética do artista é a estética do grupo. […] As
formas dos utensílios e sua decoração estão intimamente ligados aos

4

Ainda que não apareça na foto, há alguns resquícios na peça de engobes amarelos.
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contextos sociais em que esses objetos foram produzidos e utilizados.
(SCHAAN, 1996, p. 7-8.)
Nesse sentido é que devemos buscar ainda outras interpretações que contribuem para
desvendar a complexidade dessas peças, não apenas em sua estrutura físico-morfológica, mas
também em sua simbologia. Segundo Denise Gomes,
A morfologia deste vaso [de cariátides] também possui implicações
simbólicas, uma vez que esta remete à estrutura do cosmos, orientada a
partir de um eixo vertical (axis mundi). Este eixo organiza os três principais
patamares cósmicos – o mundo subterrâneo, o mundo dos humanos e o
céu, povoado pelos urubus-reis ou ainda pelos urubus-reis de duas cabeças,
sendo a analogia com estes seres sugestiva, uma vez que em algumas
etnografias amazônicas sua função é receber as almas dos mortos. (GOMES,
2010, p. 219.)
Nessa rede de ideias que auxiliam a ampliar nosso entendimento sobre o passado, trazemos
para nossa análise algumas considerações de Frederico Barata, um dos primeiros estudiosos da
cerâmica dos Tapajó. Ele chamou a atenção para a variedade de detalhes que diferenciam cada um
dos vasos de cariátides: “a repetição [...] é apenas de estilo e cada vaso é diferente de outro quanto
aos detalhes, quanto aos tamanhos, quanto ao número de ornatos e quanto às estilizações laterais,
escultóricas e predominantes” (BARATA, 1950, p. 13). De posse de tantos dados, defendo que a
construção da estrutura tríptica dos vasos de cariátides possibilitou às artistas indígenas
experimentar vários movimentos de materialização de vontades criativas, individuais, que se
concretizaram em detalhes que tornaram singular cada peça produzida.
Esclareço que, em minha pesquisa de mestrado, um dos objetivos tem sido o me deixar
captar pelo sensível na análise da cerâmica tapajônica e dos dados coletados sobre ela, e desse
conjunto venho extraindo sementes para as minhas criações artísticas, para devanear um passado
que se foi no tempo dos homens e me aproximar de pulsões criativas para trabalhos vindouros. O
que afirmamos acima sobre a ordem de ações na construção do vaso de cariátides apoia-se em
dados de pesquisas arqueológicas, em estudos etnográficos sobre as populações indígenas
contemporâneas e em conhecimentos próprios sobre a técnica do fazer cerâmico. Ao não aprisionar
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as apreciações sobre a construção da obra, buscamos transmitir uma intuição sobre o trabalho com o
barro, material que aciona naquele que com ele interage uma imaginação igualmente material, tal
como nos parece sugerir Bachelard: “a imaginação material está, a bem dizer, sempre em ato”
(BACHELARD, 2008, p. 81).
A matéria sobre a qual se debruça um artista é determinante ao seu trabalho. São inúmeros
os depoimentos de criadores relatando a importância de ter domínio, intimidade com a matéria com
a qual realiza suas obras. Penso que não seria diferente com as ceramistas indígenas. O barro lhes foi
mais que material expressivo, foi um meio de exteriorização de pulsões criativas que se encontravam
ligadas a toda a sua história pessoal e aos valores de seu grupo. Mais uma vez recorrendo ao filósofo
do devaneio, “a terra é uma carne e que responde músculo por músculo ao ser humano que associa
a natureza à sua própria vida” (BACHELARD, 2008, p. 105).
É por essa perspectiva que temos compreendido a figurativização antropomorfa nos vasos de
cariátides como comentários ao mundo do qual faziam parte as ceramistas. As figuras femininas
aparecem representadas em cócoras, com os membros superiores, quando modelados, indicando
movimento: cobrindo os olhos ou a boca com uma ou ambas as mãos. Para clarear essa cena,
retomemos um dos relatos dos que estiveram entre os Tapajó à época da invasão europeia para
somar a essa descrição uma informação preciosa. O padre luxemburguês Johann Philipp Bettendorff,
que, em 1661, fundou uma missão na aldeia dos Tapajó e por lá permaneceu por certo tempo, assim
registrou um de seus rituais na sua Crônica da Missão dos Padres da Companhia de Jesus no Estado
do Maranhão:
Tinham os Tapajoz um terreiro mui limpo pelo mato dentro, que chamavam
Terreiro do Diabo, porque indo fazer ali suas beberronias e danças,
mandavam as suas mulheres levassem para lá muita vinhaça, e depois se
pusessem de cócoras com as mãos postas diante dos olhos para não ver,
então falando alguns dos seus feiticeiros com voz rouca e grossa lhes
persuadiam que esta fala era do Diabo, que lhes punha em a cabeça tudo o
que queriam [...] (BETTENDORFF, 1909 [1698], p. 170. Grifo nosso.)
Parece-nos bastante razoável afirmar que essas figuras foram o meio encontrado pelas
ceramistas para expressassem sua condição, talvez com ironia, talvez como simples representação da
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realidade. Como afirma Els Lagrou, que vem pesquisando aspectos do fazer artístico entre tribos
amazônicas, em especial os Kaxinawá, nos ambientes indígenas amazônicos, a “vida dos objetos
deriva diretamente do universo imaginativo que são capazes de invocar e condensar” (LAGROU, 2003,
p. 103). Isso porque, segundo ela, “é impossível isolar a forma do sentido, assim como é impossível
isolar ação e sentido” (op. cit., p. 103).
Em nosso entendimento, o estudo da cerâmica arqueológica é elemento potente para
ampliar nossos saberes sobre o fazer cerâmico. Isso porque acreditamos que estabelecer novas
relações com ela, desvinculadas de buscas de verdades, propicia não apenas enriquecermos nossos
olhares sobre o que já se fez, como também alimenta a força poética de nossas criações atuais. Ao
perscrutar as relações entre aparência físico-morfológica, procedimentos para construção das peças
e análises sobre as visualidades, termos acionado potentes conteúdos para nossas criações visuais.
Ao apresentá-las ao final de nossa pesquisa, que elas possam estimular outros estudantes, artistas,
pesquisadores a olhar para o trabalho de nossos antepassados ceramistas.
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RESUMO
O presente relato expõe a experiência em arteterapia implantada pelo programa de extensão “Ateliê
de Cerâmica da Apadeq” e suas contribuições para o tratamento da dependência química. A
integração de nossa metodologia de trabalho com o modelo Minesotta nos remete aos doze passos
dos Alcoólicos Anônimos, dos quais os primeiros cinco são vivenciados no período de internação, em
que acontecem as sessões de arteterapia. A vivência do segundo e do terceiro passos, em que se
reconhece que um poder superior a nós mesmos será capaz de nos devolver a sanidade e a visita a
duas exposições realizadas em 2014 gerou um corpo de reflexões e trabalhos em cerâmica com
características muito especiais. São imagens e símbolos do sagrado que assumem a forma que cada
um dos internos concebe, e que à luz do pensamento Junguiano ajudam a esclarecer os mecanismos
de recomposição da psique e da reformulação de vida de adictos em recuperação.
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PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia, Cerâmica, Drogadição

INTRODUÇÃO:

O programa de arteterapia desenvolvido no Ateliê de Cerâmica da Apadeq oferece atendimento
continuado a dependentes químicos em recuperação, internados em Vila Esperança. Este programa,
em atividade initerrupta desde 2010, implantou um espaço de arteterapia em cerâmica bastante
completo, com fornos, torno, ferramentas adaptadas e material de qualidade. O Ateliê de Cerâmica
consiste em uma iniciativa que envolve a parceria entre a Associação de Parentes e Amigos do
Dependente Químico (APADEQ) e a Universidade Federal de São João del-Rei MG (UFSJ). Com a base
teórica das Artes Aplicadas e da Psicologia criou-se um ambiente de Arteterapia que foi capaz de
adicionar uma nova vertente de tratamento, por meio do contato com a matéria-prima argila. A
aplicação da Arteterapia com os residentes adictos da APADEQ, trabalha no sentido de
reestruturação e reorganização mental do indivíduo, sendo seu foco direcionado para o processo
individual, para as emoções e sentimentos, questões e dificuldades de cada residente. A Arteterapia
é uma ferramenta utilizada com a finalidade de facilitar a produção de imagens, a autonomia criativa,
o desenvolvimento da comunicação, a valorização da subjetividade e a liberdade de expressão dos
residentes da APADEQ, não visando a beleza estética das peças, e sim o compromisso e o
envolvimento de cada pessoa ali presente no Ateliê de Cerâmica.
A equipe terapêutica efetiva da instituição acompanha e participa das atividades de cerâmica.
Desta forma, há uma busca de se articular em nossas propostas práticas os temas semanais
trabalhados pela equipe terapêutica. As atividades desenvolvidas no ateliê são capazes de
complementar o valioso trabalho já desenvolvido pela APADEQ ao longo de muitos anos, tornando
esta parceria uma maneira efetiva de contemplar as diversas dimensões do tratamento, e com
resultados efetivos na diminuição do índice de abandono do tratamento.
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VISITAS GUIADAS E A FRUIÇÃO ARTÍSTICA
Além dos momentos lúdicos e que resgatam o prazer de criar dos adictos em recuperação,
consideramos importante que os mesmos possam também fruir da produção dos artistas em
exposições e mostras de arte, e no ano de 2014 pudemos verificar o potencial de aprendizado e
motivação que as visitas externas são capazes de agregar ao nosso trabalho. Em julho os residentes
da Vila Esperança visitaram a exposição Guerra e Paz no SESI - Centro Cultural Yves Alves na cidade
de Tiradentes. Os trabalhos expostos no Centro Cultural correspondem a uma releitura realizada pela
família Dumont da obra do artista Candido Portinari, painéis pintados e instalados no hall de entrada
da sala da Assembleia Geral, em 1957, o espaço mais importante da sede da ONU. Os painéis de
Portinari retornaram ao Brasil para algumas exposições que foram realizadas em Brasília, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte. Para comemorar o retorno das obras ao país, foram encomendados
trabalhos a vários artistas brasileiros. A família Dumont ficou encarregada dos bordados baseados
nos estudos realizados por Portinari para a execução da obra. Esses trabalhos chegaram a Tiradentes
através de um dos artistas da família, Demóstenes Vargas Dumont, que reside na cidade.
Os residentes da Vila Esperança tiveram a oportunidade de visitar a exposição e contaram
com a presença do artista para um bate papo. As reflexões giraram em torno do próprio tema da
exposição, Guerra e Paz. Fizeram uma profunda analogia com suas próprias experiências de vida com
as drogas e sem as drogas. Associaram à “drogadição” a Guerra, marcada por batalhas interiores que
os conduziram a uma vida destrutiva. Por outro lado, identificaram, no tratamento, uma
oportunidade de recuperar a Paz perdida com o uso das drogas e a busca de uma conexão com um
poder superior, que seria o único caminho capaz de lhes restaurar a sanidade. Reconheceram na arte
e no fazer artístico um mecanismo de libertação onde o ser humano tem a possibilidade de
transformar seus sentimentos em algo criativo e digno de admiração e contemplação, uma forma de
compartilhar sentimentos e ideias. Experimentaram o prazer da contemplação praticando o que
Ângela Philipini denomina “reconecção ao sagrado”. A terapeuta artística descreve a nutrição
anímica como uma prática fundamental para a saúde do corpo e do espírito.
No período de maio a junho de 2013, aconteceu no Solar da Baronesa em São João del Rei a
exposição "Santos Devocionais - o barro com fé", da artista paulistana Stela Kehde. Na exposição a
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Ceramista Stela Kehde demonstra que seus trabalhos se relacionam com o divino, mas transcendem
uma religião específica, se aproximando de símbolos de fé que são universais na humanidade.

Residente da APADEQ observa as obras de Stela Kehde

Nossa visita à esta exposição foi uma um marco em nossa experiência, pois pudemos
vivenciar interpretações das obras em que o residente demonstrava a intensidade e importância das
relações traçadas entre o sagrado e a percepção da presença divina em sua própria recuperação.
Após essa experiência, foram realizadas duas oficinas com a presença da artista Stela Kehde, que
tiveram um resultado final encantador. Os residentes produziram muitas peças relacionadas ao
Poder Superior, que é um dos principais elementos do Programa dos 12 Passos de Alcóolicos
Anônimos. Os residentes fizeram analogias importantes entre o Programa e o trabalho da artista,
reconhecendo nas obras expostas a vivência do Segundo e Terceiro passos do AA, que buscam
restaurar a fé em um Poder maior do que nós, acreditando que ele poderia devolver a sanidade e
entregando nossa vida e vontade nas mãos deste Poder Superior.
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Pequenos ícones religiosos criados nas oficinas oferecidas após a visita ao Centro Cultural.

O Segundo e Terceiro Passos são fundamentais para uma recuperação contínua, pois buscam
a restauração de algo que foi perdido durante a adicção: a fé. O Segundo Passo diz “Viemos a
acreditar que um Poder maior do que nós poderia devolver‐nos à sanidade”. A insanidade era
cometida todos os dias por meio do uso compulsivo da droga, e ao iniciar o tratamento, a droga é
deixada de lado, dando lugar a um vazio que neste momento é preenchido pelo Poder Superior.
Acreditar neste Poder Superior nos conduz ao Terceiro Passo, que diz “Decidimos entregar nossa
vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós O compreendíamos”.
Antes de vivenciar este Passo, a vida e a vontade daqueles que estão em tratamento
estavam entregues às drogas. Este Poder Superior se torna a maior fonte de força e coragem e é Ele
quem conduzirá nossas vidas e vontades. Este Passo diz ainda de uma rendição e confiança neste
Poder, que de agora em diante, conduzirá a vida de cada adicto em recuperação. O trabalho desses
passos na argila abrange um aspecto simbólico importantíssimo para o tratamento oferecido em Vila
Esperança, oferecendo uma oportunidade aos residentes de representarem fisicamente no barro o
Poder Superior como cada um o concebe, saindo do aspecto imaginário e ganhando uma dimensão
real. A exposição da Stela contribuiu fortemente para este processo, despertando curiosidades sobre
as novas formas de representação da fé, bem como entusiasmo para produzir no ateliê e
experienciar os Passos.
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Os ícones foram fundidos com vidro em tijolos, para compor a instalação “A construção da Fé”.

SIMBOLOGIA E O SAGRADO PARA JUNG
O trabalho entre psicologia e arte, no contexto de uma abordagem terapêutica, possibilita
uma maior abrangência das contribuições com os sujeitos envolvidos em tal processo. As
contribuições de Carl G. Jung, especialmente, são de extrema importância para pensar a relação
entre a Psicologia, as Artes, o simbolismo e o sagrado. Para este autor, os símbolos surgiram antes da
palavra escrita com a finalidade de compreensão do mundo, comunicação e significação. Os símbolos
dizem respeito a algo que vai muito além do seu significado evidente e imediato, com aspectos
inconscientes que não podem sem explicados. Muitas coisas existentes no mundo fogem do alcance
da compreensão do homem, e os símbolos são utilizados para representar estes conceitos que não
conseguimos definir ou explicar claramente. (JUNG, 2008, p. 19). Com efeito, as imagens expostas
pela ceramista Stela e pelos residentes de Vila Esperança buscam retratar a fé e o sagrado, se
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aproximando do que Jung denomina de símbolos culturais, que são imagens coletivas que passaram
por transformações, aceitas pelas sociedades civilizadas e que são utilizadas em muitas religiões.
Ainda sobre o sagrado, este se manifesta como forma simbólica importante para o trabalho
de recuperação da adicção. Qualquer símbolo guarda em si certo grau de numinosidade original; se
ao trabalhar no ateliê ou ao ser levado a visitar uma mostra de arte, quando da argila nasce uma cruz,
um dragão ou uma espada, presenciamos a emersão de um símbolo. Todavia, ao se elucidar a
mitologia, a história ou qualquer outro aspecto sem levar em conta a emoção que tal forma desperta,
se deprecia o que poderia significar, de fato, a elaboração de tal símbolo. A vivência da produção (e
também da exposição) à arte leva-nos a pensar na existência de um elemento de ligação entre as
ocorrências físicas e a vida. (Jung, 2008, p.126).

Momento de criação no Ateliê de Cerâmica da Apadeq
Enquanto trabalha na argila, cada residente tem a oportunidade de trazer a sua noção de
sagrado à tona ou, como a linguagem do programa do AA sugere “O poder superior na forma como é
concebido”. A espiritualidade que as peças construídas e as exposições possibilitam, em especial no
2º e no 3º passos do AA, são basilares na experiência do programa. Jung aponta a importância que
um espaço assim representa, em um tempo histórico em que despojamos todas as coisas do seu
mistério e da sua numinosidade; e nada mais é sagrado. (Jung, 2008, p.119).
Quando um residente é afetado por uma peça que construiu, quando se emociona diante de
um quadro ou uma exposição, vivenciamos o momento em que o sagrado salta para a dimensão
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consciente. Muitos relatos vindos dos residentes indicam que, na adicção, a dimensão do sagrado foi
perdida em suas vidas. A observação cuidadosa da produção no dia a dia do Ateliê, assim como a
convivência com os residentes, aproximam profissionais e estagiários da reflexão sobre este símbolos
culturais que residem no interior do homem.
É no diálogo, no “verbo que se torna carne”, que o sentido sacro de uma peça se clarifica.
Vital para a elaboração de um símbolo é o reconhecimento do contexto de quem criou. Aqui, mais
uma vez, se pode celebrar a feliz união entre psicologia e arte. A peça, forma física de um símbolo, é
linguagem na imagem e na emoção. Quando trabalhado o aspecto do sagrado no ateliê sob um
contexto terapêutico, o objetivo poderia ser definido com as mesmas palavras que Jung usa quanto
aos símbolos oníricos: uma tentativa de trazer a mente original do homem a uma consciência
avançada ou esclarecida que até então lhe era desconhecida e onde, consequentemente, nunca
existira qualquer reflexão autocrítica. (Jung, 2008, p.124). Esta definição muito se parece com a
filosofia do AA, onde o foco é a reformulação de vida ou “uma nova maneira de viver”. Essa
reformulação passa pelo reconhecimento do sagrado, o trabalho em grupo e a autoconsciência. É um
trabalho que visa alargar nossos horizontes e aumentar o campo da nossa consciência. (Jung, 2008,
p.126)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, percebe-se a notável contribuição terapêutica de Jung para o trabalho
nas artes, mas suas colaborações abarcam também o campo da dependência química,
principalmente no que se refere à consolidação da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O AA foi
fundado em 1935, nos Estados Unidos, por Bill Wilson, corretor da bolsa de valores de Nova York e
Bob Smith, médico. Eles perceberam que após passarem um tempo conversando sobre seus
problemas, conseguiam ficar sem beber por um período, e assim decidiram trabalhar para que outras
pessoas que sofriam com o uso abusivo e tinham o desejo de parar de usar, pudessem se beneficiar
com tal descoberta. Desse modo, rapidamente o AA alcançou todo o mundo e influenciou outros
grupos de ajuda mútua, como o Narcóticos Anônimos e Fumantes Anônimos (CAMPOS; 2004). Em
1961, Bill Wilson escreveu cartas para todas aquelas pessoas que de alguma forma foram
importantes para a criação da Irmandade, e uma das cartas foi endereçada a Jung. Este último, sem
esperanças quanto a tratamentos médicos e psiquiátricos com alcoolistas encaminhou um paciente à
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Irmandade de AA, acreditando na recuperação a partir de experiências espirituais autênticas.
Segundo Jung, “a compulsão dele [de seu paciente] pelo álcool era equivalente a um baixo nível de
anseio espiritual pela totalidade do nosso ser, expressa na linguagem medieval como a união com
Deus”, e a esperança de recuperação acontece quando se estabelece um maior contato pessoal e
honesto consigo mesmo e com os outros. Na resposta de Jung à Bill, ele afirma ainda
“que o princípio do mal, prevalescente neste mundo, leva a necessidade
espiritual despercebida à perdição, se não for contrabalançado pela
verdadeira percepção religiosa ou pelo muro protetor da co-munidade
humana. O homem comum, não protegido por algo vindo de cima e isolado
na sociedade, não consegue resistir ao poder do mal (...).”
Tal relato exemplifica claramente a aproximação dos pensamentos de Jung com o Segundo e
Terceiro Passos já mencionados, elucidando a importância de um Poder Superior na vida de todos
nós, independente da adicção.
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Ateliê do Antigo Matadouro: a gênese de uma cultura ceramista.
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Resumo: A instalação do Ateliê do Antigo Matadouro na cidade de Cunha – SP no ano de 1975, representa a

gênese de uma nova cultura ceramista local. O pioneirismo deste grupo estabeleceu bases para a criação de
um dos mais importantes polos ceramistas brasileiros da atualidade e que continua a inspirar a criação de
novos ateliês que tem nas queimas a lenha de Alta Temperatura, parte fundamental de sua poética de criação.
Palavras chave: Cerâmica Artística de Alta Temperatura, Cunha, Forno Noborigama, Ateliê do Antigo
Matadouro.

Title: Studio Old Slaughterhouse: the genesis of a potter culture.
Abstract: Installation of the Old Slaughterhouse Studio in the city of Cunha SP in 1975, is the genesis of a new

local potter culture. The pioneer of this group established basis for the creation of one of the most important
Brazilian centers of today potters and continues to inspire the creation of new studios that have the burning
firewood High Temperature, fundamental part of his poetic creation.
Keywords: High Temperature Ceramics, Cunha, Noborigama Oven, Studio Old Slaughterhouse.

INTRODUÇÃO
Situado a extremo leste do Estado de São Paulo, na região conhecida como Vale do Paraíba, o
Município de Cunha, tem sua origem atrelada à rota de escoamento do ouro extraído das Minas
Gerais para o porto de Paraty-RJ, com destino a Portugal, em meados do século XVIII.

Vale do Paraíba

Cunha

Figura 01: Mapa do Estado de São Paulo, com destaque para a região do Vale do Paraíba e Cunha. Fonte: Própria

Nesta época, a cidade de Cunha se consolidou como parada obrigatória para tropeiros que
trilhavam o caminho, a ponto de atrelar amplamente sua economia ao
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abastecimento destes viajantes. É neste contexto que emerge uma das primeiras manifestações da
cultura ceramista no Município: a Cerâmica das Paneleiras.
Com o aumento substancial nos volumes da mineração do ouro, o caminho Minas Gerais X
Paraty, que normalmente durava por volta de dois meses para ser percorrido, passa a não atender
com tanta propriedade às necessidades de escoamento da produção. Uma nova rota é então
estudada e quando entra em plena operação (segunda metade do século XVIII) o Caminho Novo,
permite percorrer de Ouro Preto-MG à cidade do Rio de Janeiro, em cerca de 15 dias (a cavalo),
tornando obsoleto o caminho Minas X Paraty.
Pouco a pouco ”Cunha, antes uma etapa importante numa das maiores vias de comunicação
do Brasil meridional, é deixada à margem e finalmente esquecida.” (Willems,1947:16).
Cunha só volta a figurar de forma relevante no cenário econômico regional a partir da década
de 1990, com a consolidação de uma série de ateliês de cerâmica, nascidos pela influência direta
daquele que foi o precursor da cultura ceramista de Alta Temperatura na cidade, o grupo fundador
do Ateliê do Antigo Matadouro.
1. Uma história de Pioneirismo
É a partir de sua chegada que se insere na cultura ceramista local, até então referenciada pela
produção de tijolos em olarias e confecção de panelas de barro, uma série de outras referências
sobre a concepção e criação do objeto cerâmico, tais como: a assinatura como forma de evocar a
autoria dos trabalhos; a introdução do esmalte como elemento estético e estrutural; o torno elétrico
como ferramenta de modelagem; o Ateliê como espaço de criação; o forno enquanto estrutura
construída com tijolos refratários, e a queima em Alta Temperatura.
Amparados por algumas peças de mostruário, Mieko Ukeseki, Toshiyuki Ukeseki, Rubi Imanishi
(Japoneses), Alberto Cidraes (Português), Vicente Cordeiro – Vicco e seu irmão Antônio Cordeiro –
Toninho (os únicos Brasileiros do grupo), chegaram a
Cunha no mês de Setembro do ano de 1975. Dizendo estar procurando um local para instalar um
Ateliê coletivo de cerâmica, conseguiram convencer o então prefeito José Elias Abdalla (Zelão), a
ceder em regime de comodato, as instalações do antigo matadouro municipal, para instalação do tal
Ateliê. Daí o nome: Atelê do Antigo Matadouro.
Muito provavelmente Zelão, percebeu na proposta do grupo uma possibilidade, mesmo que
remota, de alavancar o turismo na cidade que, apesar de ser considerada já no ano de 1948, uma das
poucas instâncias climáticas do Estado de São Paulo, até então não havia se projetado como local de
frequentação turística.
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Figura 02: José Elias Abdalla (Zelão), 1974. (Veloso, 2010).

Independente das motivações que o prefeito da cidade possa ter tido, o fato é que para aquele
grupo de amigos, a escolha daquela região para a instalação do ateliê, nada teve de acaso. O grupo
queria se instalar em alguma cidade do eixo Rio/São Paulo, por serem os dois maiores mercados
consumidores brasileiros e Cunha fica praticamente no meio deste caminho. (227 Km de São Paulo e
280Km do Rio de Janeiro). Apesar de já terem percorrido várias cidades da região e até mesmo
encontrado, no Município de Lagoinha, uma propriedade à venda, cujas características atendiam suas
necessidades, mas diante da oferta de cessão gratuita do espaço feita por Zelão, optaram por se instalar
em Cunha. Também o relevo montanhoso da região foi fator determinante para a instalação dos
ceramistas, isso por causa do tipo de forno escolhido por eles, como ferramenta de trabalho: o forno
Noborigama. Uma das características deste tipo de equipamento é sua vocação rural: pelas dimensões
avantajadas e por usar lenha como combustível, seu uso no meio urbano torna-se inviável, também sua
arquitetura, em degraus ascendentes, otimiza o aproveitamento do calor, ou seja, ele precisa de um
terreno íngreme para ser construído.
O Ateliê do Antigo Matadouro consubstancia uma ideia gestada muito distante dos limites
geográficos de Cunha e mesmo do Brasil. No ano de 1972, Arquiteto Alberto Cidraes, então com 27
anos de idade, acompanhado de sua esposa Maria Estrela, estava a estudar habitação tradicional no
Japão. À medida que se davam seus estudos no campo da arquitetura, outras descobertas começavam a
cativar os olhares do jovem casal, entre as quais, a maior e mais transformadora foi sem dúvida a
Cerâmica Japonesa. A história, as formas, as cores, a relação com a natureza, a meticulosidade do
acabamento de cada peça lhes encantam a ponto de produzir e queimar algumas peças, em fornos de
amigos ceramistas.
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Neste período conhecem o casal Ukeseki. Toshiyuki um jovem ceramista, tendo como grande
ideal poder um dia ter em seu Ateliê um forno Noborigama, e Mieko, enfermeira por formação,
ceramista por opção.
Influenciados pelo pensamento de ceramistas como Shoji Hamada, Kanjiro Kawai e Kenkichi
Tomimoto, que no início do século XX criaram no Japão o Movimento chamado Mingei, aos poucos
foi surgindo a ideia de um projeto de construção coletiva de um Ateliê. Voltar para Portugal implicaria
a Alberto a obrigação de alistamento nas forças armadas, em guerra com colônias africanas (Angola,
Guiné Bissau e Moçambique). Começam então a fazer planos de vir para o Brasil, ideia esta surgida a
partir da amizade deles com brasileiros quando Alberto ainda estudava arquitetura em Portugal.
No ano de 1973 Alberto Cidraes e Maria Estrela chegam ao Brasil, mais especificamente à
cidade de São Paulo onde trabalharam por alguns meses respectivamente como arquiteto e
interprete de língua inglesa. Conhecem Gilberto Jardineiro e os irmãos Vicente (Vicco) e Antônio
Cordeiro (Toninho), um ano depois Alberto Cidraes, Maria Estrela, Antônio Cordeiro e Gilberto
Jardineiro mudam-se para o Estado da Bahia, ilha de Itaparica, na comunidade de Cachaprego. Em
busca de um convívio mais próximo com a natureza, formaram o grupo Take (Bambú), experiência
esta que dura dois anos e que seria segundo depoimento de Alberto Cidraes “ o germem precursor
do grupo que se instalaria em Cunha no ano de 1975”.
Um dos traços que contribuiu para a agregação do grupo, era a maneira comum de ver a cerâmica e a
vida. “Nosso projeto passava pelo naturalismo e pelo experimentalismo”, explica Alberto Cidraes.
Queríamos queimar a lenha em forno Noborigama e usar para a produção das peças, o que a natureza
oferecia: barro, os materiais de esmalte, as cinzas da lenha empregada na queima das peças.
(Ukeseki,2005:11).

Entre os anos de 1975 e 1988, Cunha contava com quatro ateliês de cerâmica, remanescentes
diretos do Ateliê do Antigo Matadouro e praticamente toda a produção era comercializada com
galerias, lojas de decoração e Shoppings principalmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Apenas na década de 1990 é que se estabelece um canal consistente de comunicação que
efetivamente aproximou o consumidor final, da cerâmica ali produzida. Por meio das aberturas de
Fornada (Kamabiraki), promovidas inicialmente pelo ateliê de Gilberto Jardineiro e sua esposa Kimiko
Suenaga a cerâmica de Cunha passa cada vez mais a ganhar visibilidade e consequentemente a atrair
novos ceramistas.
Em dia de Kamabiraki, Gilberto Jardineiro assume o papel de “mestre de cerimônia”. Em
horários predefinidos (10h00min; 12h00min; 14h00min. e 16h00min.), abre-se uma das câmaras do
forno, cada qual acompanhada por uma explicação fervorosa sobre aspectos geológicos, históricos,
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estruturais, do objeto cerâmico e do forno Noborigama. Durante aproximadamente uma hora, ele
entretém os visitantes, alternando entonações de voz, piadas, seriedade, explicações teóricas,
práticas (pintura de peças, estados da argila, composição de esmaltes, tipos de minerais usados,
diferença estética entre queimas de Alta e Baixa Temperatura, etc).
Munido deste grande leque de possibilidades, o Ateliê Suenaga e Jardineiro consegue
apresentar a Cerâmica por um viés onde a história, a pesquisa de materiais, a ação profissional,
coletiva e coordenada de toda uma equipe de trabalho, atrela-se em prol de um objetivo comum,
tudo isso sem que seja necessário abrir mão de sua dimensão “mágica”, inerente a este tipo de ofício.
Cria um belo contraponto à visão romântica de Cerâmica como sendo apenas um trabalho
harmonioso e prazeroso com os quatro elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Ao final da
apresentação, com a câmara já aberta, não raramente as cerâmicas são retiradas sob flashes e
aplausos, a empolgação do público, encantado com a riqueza da quantidade de informações
recebidas, leva algumas pessoas até mesmo a “disputar” por determinadas peças.
Receber a visita no próprio Ateliê e vender a peça no próprio Ateliê tem duas coisas muito positivas,
primeiro para o ceramista ele se desvencilha do problema de vender a peça, por que fazer a peça é uma
coisa muito prazerosa [...]. Conhecer as pessoas que vão usar, que vão levar a sua cerâmica, pode
parecer uma coisa desnecessária do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista da cerâmica é
fantástico você conhecer as pessoas que olham para sua cerâmica e falam: nossa que legal, eu vou levar
isso. Então a coisa do vender a cerâmica é uma questão que pouco se discute como, por que é uma coisa
comercial e tal, mas é ela que define como você vai ser como ceramistas [...] no nosso caso nós
encontramos uma fórmula bem legal de vender a cerâmica, no próprio Ateliê, conversa, explica, a
pessoa não leva só o objeto, essa é uma coisa legal, ela leva o objeto e a sua história, isso é importante
para a cerâmica. (Jardineiro.G, 2011)

IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

Figura 03: Abertura de forno, Ateliê Suenaga e Jardineiro. Fonte: própria

Conseguir desvincular a venda de seus trabalhos, da necessidade de oferecê-los a galerias,
lojas de decoração e feiras de outros centros urbanos, institui localmente uma nova mentalidade de
comercialização do objeto cerâmico que passa a ser apresentado como um bem cultural, com alto
valor agregado. Com isso a Cerâmica passa a atrair cada vez mais pessoas e impulsionar uma série de
investimentos na economia local, voltados principalmente para o acolhimento turístico, como
também estimulam a chegada de novos ceramistas, colaborando para que a cidade seja cada vez
mais reconhecida como importante polo ceramista nacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em Cunha, ao longo destes últimos 40 anos, paralelamente à decadência das Olarias e o
praticamente desaparecimento das Paneleiras, a cerâmica produzida em ateliês, graças à experiência
do grupo do Antigo Matadouro imprimiu outros olhares sobre a relação até então existente entre o
objeto cerâmico e sua relevância no cenário artístico e econômico da cidade. Aquilo que
anteriormente cumpria funções muito específicas dentro da dinâmica social local: no caso das Olarias,
o uso da cerâmica na arquitetura, e as Paneleiras com a função de suprir, em dado momento
histórico, principalmente com seus potes e panelas, necessidades utilitárias das famílias locais, passa
a figurar também como foco de atração turística e aos poucos se enquadrar com objeto de valor
artístico.
O grupo que ficou conhecido como Grupo do Antigo Matadouro durou pouco mais de sete
meses com sua formação original, seus membros, todos eles, em algum momento foram buscar
novas experiências fora dali. Alguns acabaram voltando, como no caso de Alberto e Mieko, outros
encontraram seus rumos n’outros cantos e jamais voltaram: Toshiyuki de volta ao Japão continua
exercendo o ofício de ceramista, Rubi Imanishi de volta a São Paulo retomou o desenho como prática
expressiva, os irmãos Cordeiro seguiram para Teresópolis-RJ, construíram seus Ateliês, vindo a
falecer Toninho em 1991 e Vicco em 1998.
Curiosamente, do Antigo Matadouro de Cunha, ao revés de sua finalidade primeira, produziuse vida. Desta semente nasceram outros ceramistas: Augusto de Campos Leí Galvão e Luiz Toledo, a
princípio atuando como aprendizes, mas que acabaram rapidamente se emancipando a ponto de
formar seus próprios Ateliês. Ali instalados até hoje são também mantenedores da queima em Alta
Temperatura, do forno Noborigama, do olhar ritualístico para a produção e queima das peças.
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Com o passar dos anos a produção de tais ceramistas, aliada às memórias da cerâmica já
produzida na cidade, consolidou o FAZER CERÂMICA como uma das vocações do Município.
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O desenho de grafismos na cerâmica enquanto metodologia
para o Ensino Superior Indígena em Roraima
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RESUMO

O desenho é uma linguagem que vem trazer a expressão através de vários suportes. Assim,
realizamos uma oficina de Máscaras e Placas indígenas em Cerâmica com os estudantes
indígenas do Curso de Licenciatura Intercultural da Universidade Federal de Roraima, onde o
maior objetivo foi desenhar na cerâmica o cotidiano e grafismos de algumas etnias indígenas do
estado de Roraima, dentre as quais estavam presentes o povo macuxi, wapichana, taurepang e
ingaricó. Os estudantes pensaram em situações que ocorriam em suas comunidades como a caça,
a pesca, as danças e rituais, representando-as nas peças de cerâmica. O resultado foi a produção
de 27 placas e 24 máscaras com desenhos e grafismos indígenas. Os trabalhos foram expostos
para a sociedade roraimense, fortalecendo assim a importância da cultura e arte indígena. Então,
podemos concluir que através do desenho, mesmo num suporte como a cerâmica, os valores
culturais de um povo podem ser expressados e exaltados. Esperamos que os conhecimentos e as
reflexões em torno do desenho artístico indígena na cerâmica possam cada vez mais estar vivos
em suas comunidades e para a sociedade, mostrando a importância de sua cultura.
PALAVRAS-CHAVE: Arte Indígena; Cerâmica; Cultura; Desenho.

ABSTRACT
DRAWING IN CERAMICS: THE GRAPHIC REPRESENTATIONS AND EVERYDAY OF INDIGE
NOUS ETHNIC GROUPS RORAIMA
Drawing is a language that brings to expression through various media. Thus, we held a workshop
for indigenous Plates and Ceramic Masks with indigenous students of the Bachelor of
Intercultural Federal University of Roraima, where the main goal was to draw on the everyday
pottery and artwork of some indigenous groups of the state of Roraima, among which were
present the macuxi, Wapichana, Taurepang and Ingaricó people. Students thought about
situations occurring in their communities such as hunting, fishing, dances and rituals,
representing them in ceramics. The resulted was producing 27 plates and 24 drawings and
indigenous masks with graphics. The works were exposed to roraimense society, thus
strengthening the importance of culture and indigenous art. So, we can conclude that through
drawing, even a support such as ceramics, the cultural values   of a people can be expressed
and exalted. We hope that the knowledge and reflections on the artistic design indigenous
pottery may increasingly be alive in their communities and to society, showing the importance of
indigenous culture.
KEYWORDS: Indigenous art; ceramics; culture; drawing.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, na Universidade Federal de Roraima – UFRR - existe o Curso de Licenciatura
Intercultural, que é voltado para a graduação de formação de indígenas, oferecido pelo Instituto
Insikiran de Formação Superior Indígena1. Dentre as linhas de ensino, uma é voltada para a
Comunicação e Arte(CA). Com a vontade de ampliar o conhecimento e ensino nesse campo,
geralmente são realizadas parcerias com professores e/ou projetos que atuam nessa área. Dessa
forma surgiu a proposta de realizar a oficina em cerâmica, com o Projeto Arte no Campus2, do Curso
de Artes Visuais, também da UFRR.
Durante três dias, pelo turno vespertino, foi realizada a oficina “Máscaras e Placas Indígenas em
Cerâmica”, sendo o maior objetivo, desenvolver trabalhos com imagens criadas a partir das reflexões
e vivências trazidas de cada comunidade, apresentadas e representadas através de traços e cores
sobre o barro, que foram moldadas e desenhadas por estudantes indígenas, dentre os quais tivemos
a participação das etnias macuxi, wapichana, taurepang e inagaricó. Partindo disso, neste artigo
ressaltaremos pontos em torno da arte indígena, principalmente ao que se refere sobre o desenho,
em específico, na cerâmica.
Como resultado, obtivemos a produção de 24 máscaras com desenhos de grafismos indígenas e
27 placas com grafismos e desenhos do cotidiano na comunidade, mas por questão de espaço, será
exposta a imagem apenas de 4 máscaras e 4 placas. Após a foficina, as peças foram expostas no “VII
Caxiri Literário”, evento que ocorre todo ano no INSIKIRAN/UFRR para abordar questões como as
vivências tradicionais indígenas e socializar os trabalhos desenvolvidos durante o semestre entre os
estudantes. As peças também foram expostas na “Semana dos Povos Indígenas da UFRR”, nesta,
acontece uma Mostra que apresenta trabalhos artísticos dos indígenas da Universidade e de Roraima.

A UFRR é a primeira instituição federal de ensino superior a implantar cursos específicos de graduação para a
formação de indígenas. Em 2001, a Universidade cria o Núcleo Insikiran, hoje transformado em Instituto
Insikiran de Formação Superior Indígena, conforme Resolução nº 009/2009-CUni. O objetivo principal é
desenvolver e articular com professores, comunidades e organizações de Roraima e, a sociedade em geral, a
formação profissional dos indígenas da região, de modo específico, diferenciado e intercultural. (texto extraído
do site oficial da UFRR - ufrr.br/insikiran)
2
O Projeto Arte no Campus surgiu em 2011 e tem como objetivo atuar realizando intervenções artísticas,
exposições de artes visuais e oficinas dentro e fora do campus universitário.
1
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Percebemos então, que desta forma, pudemos levar ao conhecimento da sociedade as
representações culturais dos povos, salientando a expressão de um significado próprio, conforme as
vivências de cada região.

ARTE INDÍGENA
Por natureza, o indígena possui muita habilidade motora e artística, pois tudo o que havia em
suas malocas era produzido pelos mesmos, como cestos de palha, máscaras, adereços para danças,
caças e rituais, utensílios para comer como a panela de barro, cuia e, na maioria de suas produções
artesanais, era colocado algum grafismo, dependendo da região. Pensando nesses aspectos, a oficina
de Máscaras e Placas Indígenas foi conduzida com o propósito de desenharem os grafismos,
apontando suas representações com o cotidiano de suas respectivas comunidades. Ressaltamos que
as máscaras também tem grande importância na cultura indígena, contudo, em alguns lugares já não
são mais utilizadas para os rituais, sendo vistas apenas como peças artesanais decorativas. Para
endossar esse assunto, Berta Ribeiro (1989, p.31), nos traz o seguinte argumento:
Na qualidade de elemento de cultura, que efetivamente não deixa de ser, a arte
indígena tem sido descrita pelos etnólogos no capítilo da cultura material, isto é,
das manufaturas e da tecnologia, com o que se ressalta seu valor utilitário e técnico,
passando a segundo plano o componente artístico que detém. Nessas classificações
se leva em conta a natureza da matéria-prima, as técnicas empregadas e o fim a
que se destina o artefato. Assim se fala de cerâmica, trançados, tecelagem, objetos
de madeira (bancos, remos), utensílios domésticos diversos com conteúdo artístico,
trabalhos em cuias, e cabaças, ornatos corporais (colares, brincos, tangas), arte
plumária, instrumentos musicais, pintura corporal e arquitetura[...]
Na verdade, a arte e a vida, a nível tribal, se confundem. Qualquer objeto, por mais
trivial que seja, como um ralador de mandioca, apresentará no seu design e
confecção a associação de um conteúdo utilitário a uma mensagem artística. Os
exemplos são inúmeros. Basta citar os cestos de carregar mandioca ou outros
produtos da roça que, tanto no referente à forma quanto à ornamentação,
alcançam, frequentemente, a dimensão de objetos de arte. Um abanador de fogo
pode ser trançadocom perícia e esmerado acabamento, tornando-se igualmente
uma forma de expressão artística.

Na cultura indígena, a cerâmica e os grafismos há tempos se fazem presentes. Pela Amazônia,
Norte do Brasil, a mais conhecida é a cerâmica marajoara3, que fica situada no estado do Pará, cheia
de traços geométricos e símbolos que representam os grafismos deste lugar. Já em em Roraima,
antigamente, segundo o relato de alguns estudantes indígenas do Insikiran, a cerâmica era mais

3

Conhecida por este nome por estar situada em Ilha de Marajó, no Pará.
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utilizada para fins domésticos como panelas de barro para a damurida4, potes para armazenar água,
e coisas do tipo. Contudo, com a vinda para a cidade e o contato com utensílios prontos, feitos em
fábricas, o índio, na maioria das comunidades, principalmente as mais próximas, diminuiram a
prática de produzir peças em barro. Na época atual, se sabe de uma comunidade que percebeu no
barro uma forma de sustento e fortalecimento de sua cultura, é a Comunidade da Raposa5, que em
sua maioria são da etnia macuxi. A maior produção é a panela de barro. Elas são produzidas e
vendidas em vários tamanhos. São lisas, sem desenhos, diferentes das marajoaras, onde a
característica principal, são os grafismos. Dentro dessa perspectiva, Berta Ribeiro (1989, p. 32-33),
ressalta as diferenças culturais indígenas baseadas nos grafismos de cada etnia:
A reiteração de motivos e significados semânticos aplicados ao embelezamento do corpo, da casa, da
cerâmica, à estrutura dos tecidos e trançados, à pirogravura das superfícies das cuias, à pintura dos
utensílios de madeira e dos implementos de trabalho confere uma homogeneidade visual ao universo
tribal que milita em favor de sua diferenciação em relação às demais tribos. Desde cedo os indivíduos se
habituam a ver e a desenhar padrões convencionais, a produzir artefatos peculiares a cada tribo,
familiarizando-se com essas imagens que passam a ser a forma de exprimirem seu modo de ser, sua
personalidade cultural. Neste sentido, a arte, tal como a língua, as crenças, as narrativas míticas e outros
elementos da cultura vem a ser um mecanismo ideológico que reforça a etnicidade e, em consequência,
a resistência à dissolução da etnia.

Com toda a diversidade de grafismos que existe em cada etnia indígena, coforme foi citado,
podemos então distinguí-los conforme a disposição de seus traços. Sendo assim, durante a oficina
realizada, pudemos observar os grafismos mais utilizados no cerrado e serras de Roraima. Dentre o
que foi apresentado, os que tiveram mais destaque foram os símbolos que utilizam para momentos
festivos, de caça, de pesca e ritual de passagem. Cada etnia pôde mostrar as diferenças de costume e
cultura através de seus desenhos feitos em placas e máscaras de cerâmica, deixando revelar a
especificidade, assim como fatores em comum, de cada povo.

DESENHO NA CERÂMICA
O desenho enquanto linguagem no campo das Artes Visuais, vem ocupando espaço em
diferentes suportes. Apesar de esse fato ocorrer desde os tempos primórdios, com os desenhos
ainda feitos nas cavernas, ele era utilizado apenas como suporte para outras linguagens como a
pintura e escultura, somente depois de alguns séculos, passou-se a ter o reconhecimento do
desenho enquanto linguagem artística. Por mais que o suporte mude, seja no papel, na parede ou no
Um caldo de peixe moquiado(assado no espeto que é denominado moquim, segundo os indígenas)
com bastante pimenta.
5
A Raposa fica aproximadamente há 215 quilômetros de Boa Vista, no município de Normandia,
região Nordeste do estado de Roraima.
4
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barro, a linha é o que determinará essa linguagem, sendo um dos elementos básico dessa
modalidade. Em cada lugar a linha será feita com um material que o favoreça. No caso da cerâmica,
os traços podem ser feitos no barro ainda mole, seco, ou mesmo depois da primeira queima.
Segundo Ana Leonor Rodrigues (2003, p. 67):
Ao considerar a espessura ou a leveza de uma linha, a sua intensidade, a rapidez que ainda ecoa do
gesto que a fez ou, pelo contrário, a violência, a sua segurança ou a sua imprecisão, estamos a
considerar todos os atributos que os elementos gráficos adquirem e somam às características de
grafismo, totalizando a vivência completa do objeto desenho e interferindo diretamente na sua
definição.

Figura 1: Estudante indígena desenhando sobre o barro úmido

Nas máscaras e placas em questão, sobre o barro ainda mole, como consta na figura 1,
foram feitas as incisões com um instrumento pontiagudo, onde a maioria dos indígenas usaram um
espeto pequeno de churrasco ou uma esteca tipo agulha, de maneira que os desenhos foram
tomando suas formas. Nesse caso, os riscos possuiam espessuras sempre iguais, contudo, o
movimento da linha alternava conforme o que se pretendia comunicar. No caso dos grafismos, os
desenhos se apresentaram, em sua maior parte, com linhas retas, pois têm a geometria como
característica principal. Já os desenhos que apresentam o cotidiano, os traços surgiam de forma mais
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livre, as linhas corriam em várias direções e movimentos, esboçando texturas diversas. Obsevando o
manejo para traçar os desenhos compartilhamos do pensamento de Lizárraga:
“O desenho revela o segredo das linhas tranquilas, linhas silenciosas, serenas, linhas quentes, frias,
linhas irrequietas, instigantes, guardando as particularidades do pensar de seu autor. Um desenho
precisa saber flutuar. As formas têm direito de se expandir” (LIZÁRRAGA 2007, p. 71).

Expressar o modo de vida indígena dos povos roraimenses, sua cultura e seus rituais, por
meio do desenho na cerâmica, nos faz perceber a importância desse ato artístico, visto que o
desenho, assim como outras linguagens artísticas, tem esse papel fundamental de comunicar,
informar, trazer memórias, sentimentos, ideias e fatores que não cabem no âmbito da linguagem
verbal. Para explanar esse assunto Derdyk (2007, p.23) cita:
[...] em seus primórdios, o desenho da palavra – os pictogramas, os hieróglifos, os ideogramas, escritas
analógicas e visuais – explicita sensivelmente a natureza mental e inteligível do desenho como ato e
extensão do pensamento.

A afirmativa do autor nos faz refletir sobre a importância do desenho, no sentido de
expressar com as mãos, o que está no pensamento, na memória, podendo-se até dizer, na alma.
Dessa forma, trazemos algumas imagens das peças finalizadas, onde podemos buscar a compreensão
da mensagem que nos é trazida a partir de formas e desenhos que muito nos pode dizer sobre os
hábitos de certas comunidades indígenas, a partir dos desenhos de memória. Na figura 2, o
estudante Iséis Melquior, fez uma máscara com grafismos que são utilizados no momento da dança.
Os grafismos representam o índio guerreiro da etnia macuxi, localizados na Comunidade Enseada. Já
na figura 3, a estudante Wanja Waruaba, da etnia wapichana, que fica localizada na Comunidade
Moskow, relatou que, na máscara, o grafismo é de enfeite e o rapaz usa pra dizer que é solteiro, é
usada no povo wapichana no(a) último dia/noite de solteiro, onde ele se reúne com os mais velhos
para ouvir os conselhos. Outra imagem que apresenta a expressão através dos desenhos, é a figura 4,
nesta, o acadêmico Odertino Barbosa afirmou que a máscara significa a última existência dos índios
ingaricó, da Comunidade Indígena Água Fria. Neste local, os indígenas são conhecidos pelas
características presente nesta obra, sendo utilizada principalmente durante a dança areruia6. E por
último, a figura 5, vem representar a índia wapichana da Comunidade Indígena Serra da Lua.
Segundo a estudante Jheyslanne Cruz, no rosto há um grafismo que simboliza uma peneira, e este é
utilizado pelo povo wapichana. A mesma ainda relata “Na aula de máscaras indígenas, me inspirei
nas índias wapichanas, com olhos pretos, cabelos compridos e lisos. Então tentei retratar através do
Areruia é uma dança indígena onde se faz um semi-círculo, de braços dados, fazendo movimentos pra frente e
pra trás, cantando na lingua ingaricó.
6
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rosto na máscara. Fiz alguns grafismos indígenas no seu rosto, como foi o caso da figura da peneira,
que representa a região da Serra da Lua, na qual resido. Contudo fiquei contente com o resultado,
era o que imaginei”. Ressaltamos que nas figuras de 2 a 5 as máscaras já passaram pelo processo da
queima, que será explicado posteriormente.

Figura 2: Máscara indígena macuxi – Guerreiro
estudante Iséis Melquior Carlos(Warana’)

Figura 3: Máscara indígena wapichana Trabalho do
Homem “Imudan”
Trabalho da estudante Wanja Waruaba
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Figura 4: Máscara indígena ingaricó – ritual areruia
Trabalho do estudante Odertino B. Andrade(Weyuriran)

Figura 5: Máscara indígena wapichana
índia wapichana da Serra da Lua
Trabalho da estudante Jheyslanne Cruz

Dentre tantos trabalhos, tivemos que optar somente por alguns para aqui apresentar o
resultado. Assim, escolhemos algumas placas que retratam o cotidiano dos povos indígenas de
Roraima. A primeira placa, na figura 6, apresenta imagens da fauna e da flora, segundo o estudante
que criou a peça, Benjalisson Pereira da Silva. Podemos ver o desenho de uma garça, ave presente
nos lagos da região nortista; peixes, um dos principais alimentos indígenas e; o buritizeiro, uma das
palmeiras de onde se tiram as palhas para fazer o artesanato como cestos e adereços indígenas. Na
outra placa, da figura 7, o estudante Edelson da Silva fez uma planta que tem por nome maniva. Esta
é de grande importância em todas as comunidades indígenas, pois nela, existe uma raiz chamada
mandioca, que é de onde se faz a farinha. Geralmente, no fundo de cada maloca, existe uma casa de
farinha. A farinha de mandioca é outro alimento muito consumido pelos indígenas. Além da farinha,
a mandioca também serve para fazer o caxiri, bebida fermentada ingerida em atividades festivas. Na
figura 8, o estudante Arédio de Souza Batista fez uma paisagem que aponta elementos da
comunidade indígena Pedra Preta, uma área de reseva, onde constam conhecimentos culturais, que
contribuem para a valorização do modo de vida do povo macuxi. A paisagem local faz com que
possamos ter acesso ao conhecimento de sua realidade. Por último, na figura 9, a estudante
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wapichana Wanja Waruaba traz na placa cerâmica os grafismos que os homens usam quando são
casados. Reforçamos então que, a partir dos desenhos feitos nas placas em cerâmica, podemos ver e
entender melhor a cultura dos povos indígenas, uma vez que estes trouxeram imagens e símbolos
que representam seu modo de vida.

Figura 6: placa cerâmica - Fauna e Flora
Trabalho do estudante Benjalisson Pereira da Silva

Figura 8: placa cerâmica – Meu lugar
Trabalho do estudante Arédio de Souza Batista(Upa’ta)

METODOLOGIA

Figura 7: Placa cerâmica - Maniva
Trabalho do estudante Edelson da Silva

Figura 9: placa cerâmica
Homem casado
Trabalho da estudante Wanja Waruaba
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A fim de realizar uma atividade no âmbito artístico, para a modalidade Comunicação e Arte(CA),
o Curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Insikiran-UFRR, em parceria com o projeto Arte no
Campus, do Curso de Artes Visuais, programou a Oficina de Máscaras e Placas indígenasem cerâmica,
com o intuito de não somente ensinar a técnica do desenho na cerâmica, mas de também trabalhar
com as questões culturais e cotidiano de cada comunidade presente.
No início da oficina ensinamos algumas técnicas básicas sobre a cerâmica, como limpar o barro e
tirar o ar do interior da argila, pois caso esta não fosse usada de forma correta, a peça correria o risco
de quebrar ou estourar no forno no processo de queima. Após terem preparado o barro, partimos
para a segunda etapa, preparar a placa7. Depois de abrir a placa, o estudante optava em fazer uma
máscara ou uma placa quadrada. Alguns optaram por fazer os dois trabalhos. Após a escolha, os
desenhos eram esboçados com um instrumento pontiagudo, isso sobre o barro ainda úmido, onde
era dada a característica de cada peça. Depois que o barro chegasse no ponto de couro, ou seja,
quase seco, sendo esse momento quatro dias após a modelagem das peças, alguns estudantes
puderam aplicar uma coloração na superfície que estava delimitada pelo desenho. Essa coloração foi
feita com o engobe, uma pigmentação que é usada na cerâmica antes de ir para a queima.
O processo da queima é um dos momentos mais difíceis quando se trata de cerâmica. Para que
as peças possam ser queimadas, devem estar totalmente secas. Caso alguma peça, devido ao
momento da limpeza do barro, ainda possua alguma impureza, como uma pequena pedra ou raiz,
por exemplo, corre risco de rachar ou estourar. Outro fator importante, é o aquecimento do forno,
pois tem que ser feito de forma moderada para que as peças não aqueçam rapidamente, onde, neste
caso, levou em torno de 12 horas.
Os estudantes que seguiram todas as instruções para realizarem suas peças, conseguiram
finalizar a atividade com êxito, tendo em mãos as máscaras e placas queimadas. Contudo, alguns
estudantes, como explicado anteriormente, tiveram seus trabalhos rachados quando passou pelo
fogo. Foi a menor parte, mas tivemos perdas. Ao término, pudemos contabilizar 24 máscaras e 27
placas em cerâmica.
Depois que todas as peças estavam finalizadas, houve uma seleção para que os trabalhos fossem
expostos tanto no “Caxiri Literário”, quanto na “Semana dos Povos Indígenas da UFRR”, como citado
no início deste artigo.

Processo no qual, com um rolo de madeira ou plástico, amassamos o barro passando este rolo para trás e para
frente, para que a argila vá se abrindo, tornando-se uma superfície lisa, com a mesma espessura.
7
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CONCLUSÃO
Após e, mesmo durante, a oficina de Máscaras e Placas em Cerâmica, aplicada aos estudantes
indígenas do curso de Licenciatura Intercultural do Insikiran-UFRR, muitas histórias foram surgindo
sobre a importância que seus antepassados davam a essa matéria prima. Percebemos que houve um
despertar para a criação com o barro. Alguns acadêmicos tiveram interesse em aprofundar os
conhecimentos em torno da cerâmica para que pudessem ensinar essa arte, que por hora em
algumas comunidades está adormecida, aos membros de seu povo.
Quanto à questão do desenho sobre a cerâmica, observamos a dificuldade de alguns, pois esta
é uma prática pouco utilizada pela maioria dos indígenas ali presentes. Ainda assim, tivemos bons
resultados, pois não se intimidaram frente à criação e externalização dos símbolos presentes em suas
memórias. Os conteúdos apresentaram riquezas quanto à representação do modo de vida das etnias
que participaram da atividade, sendo estas a macuxi, wapichana, taurepang e ingaricó. Através do
desenho, pudemos ter conhecimento sobre estes povos.
No Estado de Roraima temos uma grande população indígena e descendentes, que fazem
parte da história local e podem ser incentivados a produzir as características de seu lugar. Assim,
esperamos cada vez mais poder contribuir para o ensino e valorização da arte e cultura indígena.
Buscando e mostrando meios para que essa cultura permaneça viva, se fortaleça e se propague.
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RESUMO

Este texto aborda sobre a experiência teórica e prática desenvolvida no Curso de Licenciatura em Artes Visuais
- Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, realizado no Centro de Educação da
Universidade do Estado da Bahia. O Curso Escultura e Cerâmica contou com a participação de vinte e um
professores da educação básica, atuantes no interior do Estado da Bahia. Os resultados obtidos durante esse
curso articularam conhecimentos interdisciplinares, que foram consolidados num painel cerâmico instalado nas
dependências da referida universidade. As atividades envolveram desenvolvimento de um projeto coletivo,
estudos gráficos, construção e instalação do painel cerâmico e desenvolvimento de esculturas individuais.
Assim, “Aproximações Geométricas” é uma obra que reúne experiências do sensível numa obra cerâmica.

PALAVRAS-CHAVE

Cerâmica artística, escultura, geometria, arte colaborativa.

INTRODUÇÃO
A produção artística em cerâmica articula procedimentos que instaura um lugar de
conhecimento em que a técnica estabelece possíveis relações com outras áreas de
conhecimentos, capazes de expandir sua aplicação e interagir no reconhecimento humano.
A lógica e o sensível se faz presente nos atos desenvolvidos pelos artistas, algumas vezes um
sobressai mais que o outro; contudo, existem manifestações artísticas em que há uma
tendência ao equilíbrio, como aquelas que envolvem procedimentos cerâmicos.
Durante o curso de Escultura e Cerâmica, realizado nas dependências da
Universidade do Estado da Bahia, pude compartilhar experiências com vinte e um
professores que atuam em Escolas públicas no interior da Bahia. Quando questionados
sobre suas experiências com modelagens em argila, alguns relataram experiências
adquiridas na construção da sua própria casa. Naquele momento, parece que o passado se
uniu ao presente e nos fez pensar sobre a presença da terra em nossas histórias, estejam
elas sinterizadas em cerâmica ou in natura.
As discussões sobre a existência da cerâmica em nosso dia a dia, e o reconhecimento
de sua importância para o conhecimento arqueológico e artístico, proporcionou uma
identificação dessa linguagem como meio para estudos interdisciplinares e transdisciplinares,
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abordados no ensino fundamental, básico e superior. Com isso, foram levantados vários
aspectos relacionados às experiências que cada participante possuía em sua região,
comungando seus valores culturais e manifestações artísticas.
As aulas expositivas foram acompanhadas por debates sobre a classificação
tipológica da cerâmica: utilitária, decorativa e artística, seguido de reflexões sobre a
produção artística atual e a presença da cerâmica enquanto linguagem contemporânea.
Assim também, foram analisados os procedimentos de beneficiamento de argila bruta,
princípios construtivos e processos de sinterização cerâmica.
Durante as aulas práticas foram apresentadas as principais técnicas de modelagem,
durante a qual os professores puderam experimentar as características da argila e sua
importância para a criação artística. Como primeira atividade, a criação de protótipos
proporcionou a exploração da criatividade e habilidade com a modelagem em argila. Dessa
maneira, a interação com as propriedades dessa matéria favoreceu o reconhecimento de
sua importância para elaboração de obras tridimensionais e aquelas classificadas como
relevo.
É importante destacar que, durante essas atividades, cada participante pode
reconhecer as possibilidades de criação e as limitações a serem enfrentadas pelo artista,
sejam pelos temas escolhidos sejam pelos procedimentos definidos para execução da obra.
O resultado demonstrou reconhecimento de todos da importância do estudo e produção de
obras escultóricas durante nos cursos e atividades profissionais do ensino da arte.
Após análise das informações ministradas durante o curso e das trocas de
experiências, resolveu-se construir uma obra coletiva em cerâmica. Logo, surgiram as
indagações de ordem técnica, conceitual e autoral.
Uma obra coletiva esbarra numa discussão sobre a autoria do trabalho, em especial
atenção para impregnações pessoais em um resultado colaborativo. Inicialmente, surgiram
muitas propostas compartilhadas em discussões coletivas; porém, quando percorríamos o
prédio do Centro de Educação da UNEB, percebemos a existência de um lugar que seria
propício para a instalação de um painel cerâmico. Ao retornarmos às atividades de sala de
aula, discutimos sobre a presença da obra de arte em objetos arquitetônicos. Culminando
assim, no estudo de uma proposta a ser executada na própria instituição.

IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

Em acordo com a instituição e a turma, ficou definido que se usaria uma parte
da parede que compõem a escada principal daquele prédio. A parede é intercalada entre
alvenaria de concreto, pintada na cor branca, e combogos de cerâmica vermelha. Escolhido
o espaço, foi calculada a área do painel, a forma e quantidade dos elementos constituintes
do mesmo. Para tanto, ficou definido que as formas e dimensões acompanhariam o ritmo
dos combogos existentes na parede do prédio (Imagem 1).

Imagem 1. Detalhe da instalação do painel cerâmico “Aproximações geométricas”. Centro de Educação da UNEB.
Salvador - Bahia.

Definido o espaço e formato dos elementos constituintes do painel, foi
discutido o tema a ser desenvolvido por todos, tentando encontrar uma aproximação entre
a diversidade cultural e habilidades artísticas dos componentes da turma. Após muitos
exercícios e discussões, ficou acordado que trabalharíamos com abstração geométrica,
garantindo liberdade de criação e interação formal no conjunto da obra.
Quando olhamos para a História da Arte, verificamos a presença constante da
representação geométrica e os mais vaiados modos apresentação, seja numa pintura
rupestre, corporal ou incisões e ornamentos em superfícies de objetos em geral. A existência
das formas geométricas parece acompanhar o homem e seu desenvolvimento tecnológico e
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social, no qual os símbolos ocupam boa parte da comunicação humana, onde nem sempre é
necessário decodificações, apenas identificação e reconhecimento.
Vale ressaltar que os achados cerâmicos arqueológicos garantem estudos sobre o
comportamento humano antigo e possíveis dinâmicas sociais e intelectuais pertinentes
àquelas épocas. Assim, o ornamento adquire um status que identifica o raciocínio lógico
sobre uma prática sensível num material, pois “precisamos compreender que a mão, assim
como o olhar, tem seus devaneios e sua poesia. Devemos portanto descobrir os poemas do
tato, os poemas da mão que amassa.” (BACHERLARD, 2013, p.66). Ao analisarmos algumas
experiências do passado e aquelas propostas no curso, podemos perceber o quanto é
importante o contado com a materialidade e os descobrimentos de potências físicas e
perceptivas da argila. Numa lógica que escapa ao domínio totalitário dos fenômenos e se
instaura no conhecimento dado pela experiência entre o ser e estar no mundo.
A lógica parece estabelecer contato direto com a sensação, fazendo com que
o indizível se torne visível. Como diz Sartre “... a matéria por si só não pode distinguir a
imagem da percepção. Tudo depende do modo de animação dessa matéria, isto é, de uma
forma que nasce nas estruturas mais íntimas da consciência.” (SARTRE, 2010, p. 128). Ao
tomarmos consciência das características plásticas da argila e sua transformação irreversível
em cerâmica, podemos associar ao mito da medusa, onde o fogo possui o poder
transformador, petrificante. Pensando assim, acredito que muitas outras associações
poderão surgir durante os procedimentos adotados numa obra em cerâmica. Da
maleabilidade pertinente às suas características plásticas da argila à rigidez alcançada após
sua sinterização, nossos “desejos” e tentativas são transformados numa “rocha sintética”,
uma cerâmica.
A proposta de trabalhar com a abstração geométrica, a princípio, parece não
estabelecer aproximações com o estado social de uma determinada manifestação artística;
contudo, não é difícil perceber que se trata de uma linguagem universal, sincrônica e
diacronicamente analisada por todos. A abstração nos conduz ao conhecimento humano,
pois este pode criar formas abstratas e relacioná-las ao comportamento e aproximações
sígnicas com a realidade e o transcendental. Sobre abstração, Almerinda vai nos dizer que:
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A abstração é uma linguagem não objetiva, no sentido de que rompe com a praxe da representação das
coisas do mundo analógico, mas dialeticamente procura o objetivo, pois é articulada segundo o
pensamento e a vontade de dar forma, função primordial do processo de criação artística. (LOPES, 2010,
p.15)

Essa vontade de dar forma, pontuado por Almerinda, caracteriza os
procedimentos adotados pelos artistas que escolhem determinada técnica, material e
procedimentos que respondem ás suas inquietações enquanto artista. Logo, a abstração é
um primeiro sinal encontrado num determinado material, pois ao estarmos em frente a uma
determinada matéria, nos deparamos com sua existência, apenas abstração. O que é isto?
Quais as suas potências?
Ao discutir sobre o conceito de “materialismo de base”, definido por Bataille,
por exemplo, Yve-Alain Bois (1997) destaca sobre aquilo que não faz sentido quando
apresentado em forma ou ideia, em potência, alertando para uma possibilidade de
reencontro com o esquecimento ou o que está escondido no inconsciente. Logo, podemos
esperar que as formas geométricas e os gestos parecem reclamar esse lugar de atenção.
Uma necessidade, talvez, de comunicar-se com o desconhecido.
Nossa atenção por marcas e formas geométricas é percebida desde as
primordiais manifestações daqueles que nos antecederam, em especial atenção para os
resultados inscritos em superfícies cerâmicas.
Das formas aleatórias à organização espacial e formal, procuramos a todo
instante criar condições para o compartilhamento de ideias até então abstratas. Assim, foi
construído o que denominamos, durante as experiências em sala de aula, como
“aproximações geométricas”, reunião de formas abstratas numa composição articulada
entre o definido, enquanto forma e matéria, e o desconhecido, à espera de decodificações
possíveis.
Cada participante do projeto “Aproximações geométricas”, realizou cinco
estudos gráficos, escolhendo três para serem modelados em argila. Essas escolhas não
respondem aos critérios clássicos de composição ou normas pré-estabelecidas pelas leis da
percepção, mas sim o significado pessoal, interpretado por cada um, seja pelo gosto seja por
associações poiéticas adotadas durante a execução do desenho-projeto. Desses resultados
surgiram discussões conceituais que avançaram em direção à percepção e interpretação de
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fatos ocorridos na sociedade e na observação direta dos fenômenos da natureza; como a
teoria dos fractais, por exemplo, entre outras que correspondem àquilo que se encontra no
modo de perceber os estados psíquicos do Ser, onde as associações podem expandir o
significado daquilo que conhecemos para o desconhecido.
Antes da execução das peças cerâmicas foram elaborados vários estudos
gráficos. Esses estudos puderam aproximar aos conceitos oriundos da matemática, desenho
e simbolismo cultural. Para tanto, foi necessário o uso de instrumentos de desenho para
definição das composições que, em seguida, ganharam estruturas volumétricas,
caracteristicamente marcada por altos e baixos relevos. Vale ressaltar que durante a
execução das peças outras formas e inscrições foram surgindo, configuradas pelas
características da argila usada, somadas às necessidades individuais em modificar os estudos
gráficos (Imagem 2) em função das suas experiências com a matéria.
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Imagem 2. Amostragem de composições gráficas desenvolvidas pelos participantes do painel coletivo em cerâmica
“Aproximações geométricas”.

Partindo de um material conhecido por muitos artistas e artesãos do Estado
da Bahia, o uso de argila da cidade de Maragogipinho apresenta características peculiares,
principalmente pela heterogeneidade existente em sua composição, pois trata de uma argila
retirada diretamente da beira do rio. Maragogipinho é um grande polo produtor de cerâmica
utilitária e decorativa a partir do extrativismo da argila local. Optamos por trabalhar com a
argila usada pelos oleiros daquela cidade, adaptando suas qualidades aos desenhos
elaborados, resultando em significativas mudanças da proposta inicial.
Durante a execução do painel todos estiveram atentos para o processo
construtivo, procurando adaptar suas ideias às características do material e o princípio
condutor da proposta, pois trata-se de uma obra coletiva. A improvisação do espaço
oferecido para a realização desse desafio foi compartilhado por todos; criando assim, um
convívio colaborativo que pôde aproximar divergências e criar soluções para as dificuldades
existentes. Algo que está presente em muitas instituições de ensino em nosso país, em
especial atenção para os espaços destinados às atividades artísticas.
A participação de todos foi significativa, percebido pela dedicação em todas as
etapas. Com a elaboração e execução de cada peça (Imagem 3) constituinte da obra, a turma
do PARFOR em Artes Visuais vivenciou e comprovou que o conhecimento é fruto de muitas
interpretações, sejam elas de ordem científica, religiosa ou artística, tripé que considero
primordial para identificação de uma cultura. Acredito que essa experiência artística
contribuiu para o reconhecimento da importância interdisciplinar na arte educação.
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Imagem 3. Amostragem de algumas peças produzidas pelos participantes do painel cerâmico “Aproximações
geométricas”.

Em paralelo à produção da obra coletiva, foram desenvolvidas outras obras de

caráter individual. Nessa etapa, percebemos características próprias de cada participante,
nas quais os resultados artísticos foram conduzidos por um interpretante que deseja
materializar algo que se encontra em sua memória, e que naquele momento se atualiza
numa forma “petrificada pelo calor”.
Ao explorar suas poiéticas, cada um buscou produzir uma obra (Imagem 4)
que enseja desafios técnicos e conceituais, presentes em seu imaginário. Ao apresentar suas
ideias a partir de expressões tridimensionais, alguns surpreenderam suas próprias
expectativas e habilidades desconhecidas da construção escultórica, identificando
potencialidades a serem exploradas em suas práticas artísticas e atividades de ensino da arte.
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Imagem 4. Exemplos de peças produzidas, em cerâmica, pelos estudantes do curso de artes visuais PARFOR-UNEB.

Outros optaram por reunir seus esforços e construir uma outro painel artístico
em cerâmica, agora transplantado para sua realidade local, compartilhando com seus
colegas e estudantes. Essas ampliações e deslocamentos de uma experiência realizada num
curso de formação de professores do ensino básico anima as atividades da arte educação e
fortalece o indivíduo no reconhecimento dos valores culturais, criados pela sensibilidade e
compartilhamento de experiências. Nas quais o homem elabora e é elaborado enquanto
humano.
Aqueles que decidiram trabalhar na elaboração de objetos com características
utilitárias, procuraram destacar qualidades próprias do pensamento relacionados entre Arte
e Design. Com isso, cada peça adquiriu valores únicos. Assim também, destacamos aqueles
que optaram por realizar esculturas antropomórficas, algo característico aos escultores que
usam a argila para definir formas humanas e suas possíveis interpretações do Eu e da
sociedade. Assim, sejam elas elaboradas em argila, e perpetuadas pela ação do fogo, sejam
elas elaboradas por outras técnicas, o arte educador vem encontrando maneiras de
construir inúmeras relações com o modo de fazer e interpretar o conhecimento a partir da
experiência com o “estado de arte”.
A diversidade cultural, pertinente ao grupo formado pelos professores das várias
regiões do Estado da Bahia, está agora apresentada nas composições geométricas
elaboradas para a obra “Aproximações geométricas”. Dessa maneira, a abstração
geométrica aproximou poéticas e gerou uma obra coletiva inserida na estrutura
arquitetônica de prédio (Centro de Educação); definindo assim, uma discussão “geoestética” sobre Arte e sociedade.
Foi surpreendente a produção das poéticas de cada estudante, o que garante afirmar
que a prática das artes é fundamental para o conhecimento e reconhecimento do Ser, algo
imprescindível para justapor e fundir razão e sensibilidade em imagens imaginadas.
Muitas são as imagens arquivadas em nossa memória que gostaríamos de apresentar e
compartilhar. Algumas se relacionam com fatos vivenciados outras com emoções sentidas
num determinado momento. Ao tentar materializar tais imagens do imaginário buscamos
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por métodos gráficos ou tridimensionais para torná-las visíveis. Assim, compartilhamos algo
do sensível em nós. Como pensa Jacques Rancière:
Pela noção de “fábrica do sensível”, pode-se entender primeiramente a constituição de um mundo
sensível comum, uma habitação comum, pelo entrelaçamento de um pluralidade de atividades humanas.
Mas a ideia de “partilha do sensível” implica algo mais. Um mundo “comum” não é nunca simplesmente
o Ethos, a estadia comum, que resulta de sedimentação de um determinado número de atos
entrelaçados. É sempre uma distribuição polêmica das maneiras de ser e das “ocupações” num espaço
de possíveis. (RANCIÈRE, 2005, p.63)

Seguindo esta reflexão podemos discutir o quão é abrangente e importante o
conhecimento a partir da experiência artística, pois existe em sua essência a ideia do uno no
Todo. As reflexões oriundas dessas experiências de contato e interpretações, conduz a um
estado vigília e atenção aos sussurros emitidos pelos sentimentos e apreensões da vida.
Fiquemos atentos.
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Mestra em Artes Visuais, Universidade Federal da Bahia – UFBA, marconfe@gmail.com

RESUMO
O artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do interesse, habilidade e bagagem cultural que
são próprios dos grupos de alunos que fazem o mesmo curso de graduação na Universidade Federal da
Bahia, para que a compreensão desses fatores possa vir a se tornar mais uma ferramenta para o
professor em suas orientações práticas durante as aulas. Os grupos de projetos dos alunos de Artes
Plásticas e Licenciatura em Desenho e Plástica constituem o primeiro grupo; o segundo reúne os projetos
de alunos do curso de Design de Interiores e o terceiro é composto pelos do curso de Museologia. Suas
afinidades foram observadas qualitativamente durante as aulas, nos registros fotográficos e nos
memoriais descritivos dos projetos realizados.

PALAVRAS-CHAVE: afinidades; inquietações humanas; decoração; memória.

Diz-nos o museólogo e escritor Emili Sempere que “a cerâmica reflete arte e
tecnologia”. Assim, “as condições de produção, aliadas a influências e tradições múltiplas
implicam no resultado ou produto”. Tenho observado, durante as aulas da disciplina de
graduação Cerâmica I, oferecida pelo Laboratório de Cerâmica da Universidade Federal da
Bahia, que o curso de origem dos alunos constitui uma dessas influências que direcionam o
tipo de trabalho que eles desenvolvem e produzem em seus projetos criativos em cerâmica.
No início de cada semestre, durante as aulas introdutórias, quando conhecemos os
alunos, eles se apresentam, falam de que curso da Universidade eles são, a qual tipo de
atividade têm se dedicado e quais são seus maiores interesses. As turmas não são homogêneas.
Quando também são pedidos para sintetizar em uma palavra a expectativa que têm para a
disciplina que se inicia, começa-se a se delinear uma possível linha de direção para seus
trabalhos. Desde as primeiras aulas começamos a trabalhar a ideia de que cada aluno,
individualmente, vai desenvolver um projeto de caráter prático-teórico, realizando assim uma
produção artística, utilitária ou decorativa. Busca-se então preparar os alunos para a realização
de seus projetos, lendo- se textos sobre projeto em arte e processos criativos; vendo-se

2
IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

imagens de obras artísticas e decorativas e de objetos utilitários em cerâmica; conversando
sobre possíveis ideias e temas e treinando-os tecnicamente para isso.
Assim, aos poucos, em meio às aulas teóricas acompanhadas de alguma
experimentação prática - cerca de 10 aulas, os alunos aprendem o vocabulário próprio da
prática cerâmica, ampliam a noção que têm sobre cerâmica como linguagem artística em
desenvolvimento na contemporaneidade, fazem experimentações com mais de um tipo de
argila, reciclando-as quando necessário, aprendem e testam técnicas construtivas, exploram
texturas, aplicam engobes, fazem polimento e modelam protótipos para os primeiros trabalhos.
Durante um semestre de estudo e trabalho na disciplina Cerâmica I, disciplina
introdutória à expressão subjetiva na técnica cerâmica, os alunos são orientados para um
exercício de produção criativa, em que podem abordar e revelar suas preferências, suas
habilidades, suas vivências prévias que compõem a bagagem cultural de cada um, e, para que
tenham uma melhor compreensão disso, discute-se em aula questões relevantes de um
projeto em arte: o que é da vontade; o que é de cunho pessoal; que desenvolve uma ideia,
uma intenção; que segue um programa de ações, para tornar o trabalho real no tempo; que
demanda experimentações práticas prévias em forma de protótipos, para que se tenha em
mente, de forma mais clara, o objetivo que se quer alcançar.
Contudo, para se obter bons resultados, considera-se importantíssima a compreensão
de que um projeto em arte é como um projétil que se lança com uma mira, como nos lembra
Sandra Rey que cita Chiron, em um de seus textos sobre metodologia de pesquisa em arte,
sem sabermos com exatidão nem o caminho que vamos seguir nem o resultado final, sendo
necessário ter-se flexibilidade para descartar o que não parece satisfatório e acolher soluções
que surgem no próprio diálogo com o material. Por isso, busca-se constantemente a
adequação de ações e o registro do desenvolvimento do processo como produção de
conhecimento, estando de acordo também com o que nos diz Claude Lévi-Strauss no livro A
Oleira Ciumenta:
As etapas da elaboração da cerâmica são demasiado numerosas e complexas para que o acaso
pudesse explicá-las. Cada uma delas, tomada isoladamente, nada significa, e o que permite seu
sucesso é a combinação imaginada, desejada, pesquisada e experimentada.

E os alunos precisam cumprir os exercícios de imaginar, desejar, pesquisar e experimentar para
ter sucesso em seus trabalhos que, produzidos de forma encadeada, compõem seus projetos.
Naturalmente convivem e interagem alunos de diversos cursos, dentre os quais
destaco aqui para observação e reflexão, trabalhos de alunos dos cursos de Artes Plásticas,
Licenciatura em Desenho e Plástica, Design de interiores, cursos oferecidos pela EBA, e alguns
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trabalhos de alunos do curso de Museologia, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
Não estão sendo tomados para observação trabalhos de alunos dos diversos cursos de
Bacharelado Interdisciplinar.
Dessa forma, reúno em um mesmo grupo os trabalhos de alunos dos cursos de Artes
Plásticas e Licenciatura em Desenho e Plástica por observar neles uma mesma tendência à
produção escultórica, abordando as inquietações da alma humana. A produção de Mariá de Sá
Frizzera Scárdua (Fig. 1), por exemplo, explora o conceito de uma expressão poética criada por
ela, “Bezerro – Intelectuais”. Em suas justificativas, ela nos fala de jovens que pensam estar na
moda e à frente do seu tempo, mas que como gado são consumidos por ideias mastigadas e
globalizadas e são levados por uma corrente que os anula, sem refletir a respeito, sem ouvir
seu próprio coração - e, para investigar essa ideia na prática do laboratório, produziu três
peças: uma cabeça de bezerro, “Bezerro-intelectual”; uma fera em retalhos, como a opinião
montada pelos jovens, “Quimera”, e, a terceira, um lobo, representando a tolice dos “bezerrointelectuais” e a malícia dos manipuladores, “A Alma”.

Fig 1. Projeto “Bezerro-intelectuais: dizem que essas crianças têm alma”, Mariá Scárdua, 2010.
Obras: “Bezerro-intelectual”, “Quimera” e “A Alma”.

Um outro exemplo, é o de Artur Rios (Fig. 2) que retoma o antigo tema do
Antropozoomorfismo, com a finalidade de recriar a aparência humana e abater o significado
mais obscuro de seu espírito, humanizando o animal e questionando a essência do ser vivo.
Assim faz reflexões acerca das angústias humanas atuais, lembrando suas dicotomias,
enquanto reatualiza uma prática que nos remete à Idade Média. Contudo, ele não deu nome
aos trabalhos de seu projeto, ao qual chamou de “O antropozoomorfismo como revelação”.
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Fig. 2. Projeto “O antropozoomorfismo como revelação na cerâmica”, Artur Rios, 2010.

Seleciono também para compor este primeiro grupo o projeto “O vazio da matéria” de
Hamona Oliveira, através do qual ela aborda o tema do vazio que não é vazio, atribuindo-o
funções que possam indicar que ele não é um nada, nem inútil, nem desabitado nem
desocupado, nem fútil. Assim, a primeira obra recebe a função de sustentar, “O vazio que
sustenta”. A segunda, traz o objetivo de pressionar, “O vazio que pressiona” e, o terceiro,
apresenta “O caminho do vazio”, um objeto que, através de seus furos, permite a passagem da
luz.

Fig. 3. Projeto “O vazio da matéria” de Hamona Oliveira, 2010.
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Obras: “O vazio que sustenta”, “O vazio que pressiona” e “O caminho do vazio” (croqui).

Abordando o mesmo tema do vazio, no projeto “Transcurso: experimentações em
cerâmica” (Fig. 4), Amanda Mota se detém a investigar a produção de formas com grandes
concavidades e modela um objeto a que chama de “Instrumento-útero musical cerâmico”.
Para fazê-lo, partiu de um protótipo de vários berrantes posicionados em círculo, mas que
evoluiu para uma grande vazio que a aluna relacionou com um útero. Fez também um
“Aglomerado” de cavidades e a obra “Vazio no peito”. O desenvolvimento do projeto de
Amanda, assim como o de Hamona, citado acima, direciona a busca do bem estar para a luz. É
a alma humana esperançosa de paz e de harmonia.

Fig. 4. Projeto “Transcurso: experimentações em cerâmica” de Amanda Mota, 2011.
Obras: “Instrumento-útero musical cerâmico” (imagens 1 e 2),
“Aglomerado” (imagem 3) e “Vazio no peito” (imagens 4 e 5).

Já Gabriel Guerra perseguiu soluções para desatar os nós nos relacionamentos,
refletindo sobre a frase-tema “O nó, mesmo sem olho, pode ficar cego”. Seu projeto – “Nós:
por uma estética dos imbricamentos” (Fig. 5) surgiu desde os primeiros experimentos técnicos,
em que as formas trabalhadas traziam de forma mais realista ou mais geometrizada as
questões do duo-uno, até que ele chega a volumes separados que podem se encontrar
harmoniosamente.
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Fig. 5. Projeto “Nós: por uma estética dos imbricamentos” de Gabriel Guerra, 2011.

Fecha-se então aqui esse grupo de trabalhos escultóricos, feitos por alunos dos cursos
de Artes Plásticas e Licenciatura em Desenho e Plástica, acrescentando-se ainda as obras de
Mariana Marques (Fig. 6) que abordam questões dos espaços do universo feminino, espaço
interno, cheio de inquietações, e espaço externo por conquistar.

Fig. 6. Projeto de Mariana Marques, 2011.

Por outro lado, os alunos do curso de Design de Interiores tendem a produzir em seus
projetos objetos bem cuidados visualmente, muitas vezes narrativos de elementos que são
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valorizados por sua beleza, para ter uma função utilitária e decorativa. Encabeçando esse
grupo está o projeto de Ana Carolina Santos Sá, que trata do sertão baiano, região natal da
autora do projeto (Fig. 7). Ela produziu uma terrina, cuidadosamente modelada e ricamente
adornada. Por fora ela fez uma textura a partir da impressão de uma renda de filet feita por
sua avó e dentro, em relevo, ela acrescentou uma imagem de um umbuzeiro. Ela aplicou
engobe laranja por dentro e bruniu primorosamente, criando contraste com a cor do pé do
umbu. Uma outra peça foi um relevo circular que se sustenta em pé, inspirado nas serras do
Raso

da Catarina, no município de Jeremoabo, área de proteção ambiental permanente.

Participam da cena do relevo uma arara azul, um lobo guará, uma ema, uma seriema, um tatu
peba e um bode. Na borda superior externa e interna foram feitos desenhos como bordados
dos gibões de couro. Na face côncava da peça foi colocada também em relevo a imagem de um
umbuzeiro.

Fig. 7. Projeto “Sertão” de Ana Carolina Santos Sá, 2011.

Um outro projeto igualmente reflexivo mas com uma produção mais decorativa é o de
Adriana Castro (Fig. 8). Após suas primeiras experimentações, ela modelou longas peças curvas,
em movimento, a que chamou de “Cabelos”. Num segundo momento, ela limpou esses
movimentos sinuosos em um objeto multifuncional, a que chamou de “A arte de decorar”.
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Como últimos trabalhos do projeto, ela modelou mais três objetos decorativos a que chamou
de “Liberdade”.

Fig. 8. Projeto “Inquietações – Aquietar-se” de Adriana Castro, 2010.
Obras: “Cabelos”, “A arte de decorar” e “Liberdade”.

Mais um projeto deste grupo é o “De repente, quadrados” de Christma Serpa (Fig. 9).
Segundo a aluna “aquilo que não foi pensado tomou forma, textura e cor”. No caminhar do
projeto, explorando a argila e conhecendo possíveis interferências com textura e cor, “o
conceito para o projeto foi ficando cada vez mais imprevisível tornando o quadrado cada vez
mais íntimo” nos diz ela. Foi então, durante as aulas de experimentação técnica, que a ideia de
seu projeto de pratos quadrados surgiu, para compor espaços residenciais.

Fig. 9. Projeto “De repente, quadrados” de Christma Serpa, 2015.

Ainda pertinente a este grupo de trabalhos feitos por alunos do curso de Design de
Interiores é o projeto “Música”de Elane Bispo Santana (Fig. 10), que criou dois objetos
decorativos, cuidadosamente elaborados: uma caixa com tampa, com trechos de letras de
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música sgraffitados, “A caixa de música”, e uma peça puramente decorativa, pintada com
engobes, “Música, transformação da alma”.
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Fig. 10. Projeto “Música”de Elane Bispo Santana, 2014.
Obras: “A caixa de música”, “Música, transformação da alma”.

De outra forma, observando-se o terceiro grupo, o de projetos de alunos do curso de
Museologia, vê-se como esses alunos buscam resgatar traços culturais através da memória e
configuração de utensílios que são objeto de estudo da museologia e arqueologia, pois é a
partir desse viés do conhecimento que recupera e armazena informações do que já foi
vivenciado que eles buscam compreender o mundo.
Assim, o aluno Edvaldo Souza, morador da Baía de Aratu, apreciador de achados
arqueológicos da região, buscou refletir e modelar sobre o cotidiano dos antepassados através
de uma das necessidades humanas mais fundamentais do dia-a-dia – a alimentação, através da
panela, do prato e do alimento (Fig. 11). Modelou sua panela na técnica ancestral da
agregação de tiras e criou para ela uma textura rústica, que nos lembra o ungulado, impressão
de unha e ponta de dedos, usou engobe marrom para nos lembrar do fumaçado do cozimento
feito sobre fogo alimentado com lenha e não esqueceu da ondulação no perímetro da borda. O
peixe e o prato receberam um tratamento também patinado com engobe, passando-nos a
ideia de algo desgastado pelo tempo.
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Fig. 11. Projeto “Panela de barro” de Edvaldo Souza, 2010.

De forma semelhante, Ana Rita Junqueira pesquisou e tomou como referência as
produções cerâmicas rurais baianas, herdeiras do fazer indígena pré-colonial para desenvolver
seu projeto. Muitas dessas produções ainda hoje se caracterizam por serem feitas em técnica
rústica e queima baixa, têm aparência mais primitiva e são mantidas como atividade familiar e
da vivência cotidiana, de caráter funcional, decorativo, narrativo, ritual/sagrado. Trata-se de
terracotas cobertas por tauá e quase sempre adornadas por grafismos em tabatinga. Seu
projeto “Traços de uma cultura” (Fig. 12) buscou resgatar por meio de pratos e travessas a
produção de cor alaranjada, modelada e grafitada de forma muito simples.

Fig. 12. Projeto “Traços de uma cultura” de Ana Rita Junqueira, 2015.

Já a aluna Lorena Ribeiro, também do curso de museologia, dedicou-se a relembrar a
esquecida caixa de brinquedos manuais, nesta época de brinquedos eletrônicos. Justificou
seu projeto citando um pensamento de Lawrence Frank: “brincar é a maneira pela qual a
criança aprende o que ninguém pode ensiná-la”. Resgatar o lúdico, que esteve presente nas

12
IV Seminário Internacional “A Cerâmica na Arte-Educação”
2, 3 e 4 de Setembro de 2015
São João Del Rei, Minas Gerais
Brasil

manifestações seculares dos marajoaras e dos carajás, através de bonecos cerâmicos, ou ainda
presente nos caxixis, miniaturas de utensílios “de barro” das produções populares baianas foi o
objetivo que norteou o seu projeto, “Brinquedos” (Fig. 13). A aluna fez um pião, um quebracabeça e um ioiô. O quebra-cabeça, formado por 24 quadrados coloridos com engobes traz
desenhos infantis de uma pipa, um carrinho, uma casinha, um ioiô, bonequinhos e um pião.

Fig. 13. Projeto “Brinquedos” de Lorena Ribeiro, 2010.

Portanto, em meio a produções diversas feitas durante vários semestres ao longo do
curso da disciplina Cerâmica I, esses projetos prático-teóricos foram selecionados e reunidos
qualitativamente em três grupos, por suas tendências formais e conceituais. Além do
acompanhamento do desenvolvimento desses projetos durante cada semestre letivo, com
carga horária de 102 horas, todo esse conteúdo foi abordado e justificado pelos alunos nos
memoriais descritivos de cada um. Nesses memoriais descritivos os alunos reúnem a pesquisa
técnica-teórica da cerâmica e a pesquisa prática através do registro visual do desenvolvimento
de seus trabalhos, relatando todo o processo de produção e justificando as escolhas feitas e
ações tomadas.
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RESÚMEN:

En el presente trabajo intentamos crear un espacio de difusión de nuestra propuesta pedagógica, basada en
métodos experimentales, para abordar los diversos modos de la enseñanza-aprendizaje de la cerámica.
Nuestro objeto de estudio se basa en la práctica docente en Taller Cerámico II, III y IV que es una asignatura de
carácter práctico del área instrumental en la carrera Licenciatura y Profesorado en Artes Visuales, orientación
Artes del Fuego. Dicha carrera se dicta dentro del Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” de
la UNA, Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires, Argentina.
Con un perfil experimental, nuestra propuesta que en el presente trabajo denominamos Cerámica Expandida,
establece pautas cuyo eje fundamental es la acción con la materia, la arcilla. Durante la cursada se explora el
barro crudo en sus diferentes estados (seco, húmedo, líquido) y su relación con el cuerpo, los objetos y el
espacio. En una segunda instancia, y a partir de las experiencias anteriores con barro crudo, se propone
descubrir el proceso cerámico como un recorrido de búsquedas y encuentros. Estos procesos creativos,
exploratorios y experimentales que realizan los alumnos, posibilitan obtener experiencias formativas e
integrales, situadas en el campo de la cerámica contemporánea.
PALABRAS CLAVE: cerámica expandida, experimentación, enseñanza, aprendizaje.

1

Somos un equipo de docentes investigadores de Taller Cerámico II, III y IV, Cátedra Olio. Prof. Titular Graciela Olio, Jefe de Trabajos
Prácticos Prof. Claudia Toro, Ayudante diplomado Prof. Anabel González Alonso. Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón”
de la UNA, Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires, Argentina.
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Como equipo docente de una cátedra nueva, alternativa y paralela a una cátedra histórica ya
existente, presentamos este trabajo donde intentamos crear un espacio de difusión de
nuestra propuesta pedagógica, que denominamos Cerámica Expandida2, la cual está basada
en métodos experimentales, para abordar los diversos modos de la enseñanza-aprendizaje
de la cerámica.
Nuestro objeto de estudio se basa en la práctica docente en Taller Cerámico II, III y IV,
asignatura de carácter práctico del área instrumental de la carrera de Artes del Fuego3, y que
propone un espacio diferente en el aprendizaje de la cerámica. Con un perfil experimental,
nuestra propuesta, establece pautas cuyo eje fundamental es la acción con la materia
(arcilla). Durante la cursada se explora el barro crudo en sus diferentes estados (húmedo,
seco, líquido) y su relación con el cuerpo, los objetos y el espacio, concretando acciones
efímeras, que se arman y desarman durante la clase. En una segunda instancia, y a partir de
las experiencias anteriores con la arcilla cruda, se propone descubrir el proceso cerámico
como un recorrido de búsquedas y encuentros. Durante el desarrollo de ambas instancias, se
trabaja con el registro gráfico y /o fotográficos de los trabajos, con la finalidad de rever y
analizar dichas prácticas. Estos procesos creativos, exploratorios y experimentales posibilitan
realizar experiencias formativas e integrales, situadas en el campo de la cerámica
contemporánea.

2

“Educación expandida” simplemente es un término que puede aglutinar “prácticas, ideas o metodologías educativas que se encuentran

fuera de lugar”. http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf. pág 42. Última consulta: 15-05-2015.
3

Licenciatura y Profesorado en Artes Visuales, orientación en Artes del Fuego. Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón”.
UNA. Universidad Nacional de las Artes. Buenos Aires. Argentina.
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Cuando la pedagogía de lo experimental se hace a sí misma.
No hay experiencia en nuestra universidad de una enseñanza que se funde en las prácticas
artísticas con una fuerte apoyatura en las técnicas como medio, priorizando lo matérico y el
lenguaje que ello confiera al ser desarrollado por cada alumno.
Enfocándonos particularmente en nuestra disciplina, la cerámica siempre se ha transmitido
de diversos modos, refiriéndonos a lo institucional como práctica de enseñanza allí inscripta,
La cerámica se desarrolla en torno a contenidos de forma pasando por contenidos
instrumentales, no llegando en la mayor parte a resultados realmente significativos, siendo
más una experiencia parcial del uso de un material blando, para desarrollar una forma a
través de una técnica, que un aprovechamiento por parte de docentes y alumnos de un
tiempo-espacio-aprendizaje único e irrepetible. Dicho esto en relación a generar práctica de
conocimiento de una disciplina, desde la esencia misma de esta, su historia, su presente, el
desarrollo en contexto, la individualidad, la subjetividad, la identidad como individuo y como
grupo.
La premisa inicial es el material que se aborda, la arcilla, el estudio y experimentación del
contacto con este material como nos es dado. Continuamos con un orden que tiene una
fuerte relación con quien mueve ese material. Qué es lo que se está produciendo, en que
entorno y para qué.
En este marco de acción, caben las preguntas: ¿por qué lo experimental? ¿será que es un
modo de construir la misma práctica? Por ejemplo, estipulando un punto inicial (la materia
arcilla) y los estados en que ésta materia se presenta, (sólido seco, sólido húmedo y líquido)
los modos en que este material puede ser trabajado (movido), y las relaciones subjetivas en
este proceso del individuo en el contexto, devienen resultante de algunas formas de
cuestionar la transmisión o enseñanza de esta disciplina a lo largo de los años en la
institución, de un modo rígido sin aportaciones significativas.
Simplemente poniendo en relieve que un alumno pueda hacer/pensar/conocer partiendo
de consignas básicas muy sencillas, que lo involucren en la experiencia misma con la arcilla,
el barro, la materia y sus estados. El entorno, la materia y el cuerpo, la materia y la técnica,
la materia y la forma,

y así se llegue, a través de la observación como fruto de la
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investigación, a otros modos de concebir la materia, las técnicas y sus resultantes como
proceso de producción y proyección.
Cuando hablamos de Cerámica Expandida, lo conectamos con el término “Educación
Expandida”4 y también lo pensamos en relación a una cerámica extendida, ampliada, que
ocupe otros lugares, que se expanda hacia otros espacios más abiertos y conectados con el
contexto contemporáneo. Una cerámica liberada de las pautas pedagógicas históricas, que al
menos en nuestro país, conformaron una práctica anacrónica, estereotipada y de circulación
endógena por fuera de los circuitos del arte contemporáneo. Pensamos en expandir las
fronteras de la cerámica como disciplina autónoma, fusionarla con otras disciplinas
(interdisciplinas), con otros lenguajes (interlenguajes) y así producir saberes basados en la
investigación, experimentación, observación, proyectándose así hacia producciones más
reflexivas y críticas.
El recorrido pedagógico que proponemos se compone de dos momentos específicos, ambos
se inscriben dentro del campo de lo experimental, en un intento por construir un espacio de
acción y búsquedas alternativas donde se priorice el conocimiento de los materiales y la
relación con ellos.
En primera instancia se trabaja en exploraciones con el barro crudo, (en pasta, barbotina,
polvo, seco, etc.) prescindiendo del proceso cerámico, con el fin de liberar al estudiante de la
presión por realizar una pieza cerámica. Los ejercicios tendrán carácter de efímeros y serán
de una clase. Se indagará la arcilla como materia maleable y se establecerá una relación con
el propio cuerpo, con cuerpo del otro, con los objetos y con los espacios del taller.
En una segunda instancia se trabajará el proceso cerámico como un camino de exploraciones,
rescatando el concepto de proceso y valorizando lo emergente. Se enseñarán los procesos
constructivos manuales no tradicionales, y los dispositivos constructivos como los moldes
alternativos y la exploración sobre el torno alfarero, además se estimulará la búsqueda de

4

“La educación expandida no es una metodología, pero sí comparte el espíritu del étimo de método: el sentido del camino, del proceso, del

experimento; es un espacio y un tiempo para la educación desde la comunicación.”
http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf. Rubén Díaz. pág 54. Última consulta: 15-05-2015.
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técnicas propias en función del proyecto. Se pedirá una propuesta integral de la pieza
cerámica que abordará la imagen, el sentido, la construcción espacial, la resolución técnica,
el acabado, el color y el tratamiento de la materia. Se observará la acción del fuego y su
función vitrificante.
Estos son ejes que van atravesando los tres niveles en los que se divide la etapa instrumental
de la carrera.
Estimulando el espíritu de investigación y experimentación como base fundamental de
ampliación de conocimientos y la visión crítica de la producción propia y ajena, se trabaja
desde la reflexión y el análisis de las propuestas individuales, en discusiones y evaluaciones
grupales.
En los tres niveles de nuestra propuesta pedagógica, Taller cerámico II, III y IV, trabajamos
diversos contenidos temáticos con objetivos estructurales y específicos.
Los contenidos se dividen en 3 unidades:
1. la primera unidad explora las posibilidades de la materia, la arcilla y sus múltiples
posibilidades expresivas, incentivando la acción lúdica, libre y desprejuiciada del
material. Los trabajos en esta etapa de la cursada son efímeros y se hace registros
fotográficos, audiovisuales, pictóricos, gráficos y textuales, durante la ejecución de la
consigna.
2. La segunda unidad se enfoca en el proceso cerámico, su recorrido como proceso y
sus descubrimientos durante el trayecto constructivo. Se trabajan los aspectos
morfológicos y constructivos. Se establecen las técnicas constructivas básicas:
técnicas manuales, moldes y torno. A partir de éstas se estimula a la experimentación
en y con ellas. Se incentiva a la creación de nuevas técnicas que surgirán al realizar el
proyecto personal del alumno. Se incita a la exploración en la construcción de moldes
alternativos y a la experimentación con yeso, cemento, alginato, etc. En relación con
la práctica en y con el torno alfarero, éste se muestra como un dispositivo generador
de formas con superficie de revolución, ávidas de ser alteradas en función de la
expresión. En esta segunda unidad a su vez se enfoca en el desarrollo integral del
objeto cerámico, como propuestas integradas de las prácticas. Pensar en el color,
superficie, acabados, situaciones térreas, colores secos, vidriados. Se induce a
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provocar exploraciones en técnicas de aplicación de éstos tratamientos.
Consideraciones desde lo crudo fresco, seco y cocido. Elecciones personales en
relación a los acabados de acuerdo al concepto y a la imagen.
3. En la tercera y última unidad de contenidos, se trabaja discurso personal. La imagen.
La forma y su significación. El signo. El lenguaje visual. El objeto cerámico como
significante. Se elaboran los aspectos discursivos. En este sentido se propone
desarrollar y construir propuestas personales de imagen y sentido desde su propia
poética. Se trabaja con consignas, y en desarrollos personales y/o grupales. Pensar
los proyectos desde la idea al concepto, y desde el concepto a la imagen para
terminar en la producción de una obra.
Nuestra metodología de trabajo se puede sintetizar en cuatro momentos definidos, que
proponemos en el enfoque de las clases instrumentales de taller:
● Un primer enfoque el cual lo validamos como “momento de presentación y
demostración”, donde abordamos el tema fundamental del taller desde lo
conceptual-discursivo y tecnológico-material.
● En segunda instancia enfocamos el “momento de experimentación y observación”,
donde la búsqueda de las posibilidades del material y el desarrollo de los recursos
constructivos, abordan al material y sus modificaciones, observando y registrando los
procesos matérico-constructivos.
● El tercero es el “momento de reflexión y discusión del proyecto”, se hace una puesta
en común del grupo, donde se analiza lo experimentado en el desarrollo del trabajo
propuesto por cada alumno y el grupo.
● El cuarto es el “momento de la puesta en práctica del proyecto”, con el seguimiento
necesario para guiar sin interferir en la producción del mismo.
Los recursos metodológicos utilizados en la cursada conforman una núcleo de imprescindible
información audiovisual y textual. Damos clases teórico-prácticas en cada encuentro,
armamos apuntes de cátedra que compartimos en un grupo de la cátedra en Facebook.
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Durante las clases realizamos proyecciones de imágenes fotográficas y videos, realizamos
observación

de imágenes en libros y revistas especializadas

y armamos una amplia

bibliografía específica y general que tratamos de digitalizar y subir a nuestro grupo en
Facebook.
Como complemento necesario, se pueden hacer visitas a talleres, exposiciones, jornadas,
congresos, conferencias, seminarios y visitas de artistas a nuestra clase las que serán
procesadas a través de un espacio de reflexión sobre las mismas.
Como metodología práctica de cada clase, se hará un breve desarrollo teórico sobre el tema
del programa correspondiente, demostraciones prácticas si fuese necesario y sobre el final
de la clase, se realizarán charlas y discusiones grupales en torno a los trabajos propuestos, a
modo de clínicas de obra.
Aportes y resultados
En relación a los aportes de la cátedra a la enseñanza de la cerámica artística universitaria,
consideramos que abrimos un espacio nuevo en nuestro Departamento de Artes Visuales de
la UNA. Un espacio-cátedra de experimentación y exploración de la arcilla para luego
concretar un proyecto cerámico o interdisciplinario. Este espacio no existía. Incorpora a la
currícula existente una nueva plataforma de conocimiento. La misma es “Expandida”, es
libre, amplia y contemporánea. Pero a su vez es rigurosa en la construcción del saber, no es
rígida, sino flexible, no es cerrada y estructurada, sino abierta y desestructurada.
Los resultados obtenidos son maravillosos. Los alumnos acuden de todas las disciplinasorientaciones a realizar una experiencia nueva con un material histórico como el barro.
Descubren otras posibilidades de la materia. Incorporan a la arcilla como un material para
sus futuras producciones artísticas. Piensan en el barro y la cerámica como nuevas
materialidades y por tanto nuevas y potenciales prácticas artísticas contemporáneas.
“Es vital, pues, salirse de ese lugar de saber que naturaliza, neutraliza y normaliza, y aceptar
que el que aprende es un sujeto lanzado a la aventura de pensar, decir, hacer y sentir de
otro modo. Situarse en la apertura que nos coloca en la situación de tener que sostener el
desasosiego que provoca ejercer el pensar como gesto que nos arroja fuera de aquello que
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se nos ha vuelto familiar enfrentándonos a lo desconocido. Esta apertura nos sitúa frente al
valor y sentido de la interpelación en el campo educativo.”5

Algunas imágenes de las experiencias realizadas por nuestros alumnos:

5

Skliar Carlos, Téllez Magaldy. “Conmover la educación: Ensayos para una pedagogía de la diferencia”. 1a ed.
Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2008. 256 p
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