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INTRODUÇÃO

No presente trabalho apresento a produção de um friso cerâmico em alto relevo, tendo como 

tema o Feminino em seu aspecto ancestral e sagrado, apropriando-me de sua carga simbólica 

e da sabedoria interna que reside em cada mulher, representadas através dos cabelos, das 

raízes e cordões umbilicais, que compartilham de semelhanças em suas formas naturais e 

significativas.

Tal objetivo será alcançado através do tecer de fios, sobrepostos uns aos outros, elaboran-

do uma trama de camadas de argila que se penetram e se mostram, de maneira orgânica e  

metafórica. 

A pesquisa foi dividida em partes, que se interligam por um fio condutor: o Feminino, onde 

traço um breve histórico ancestral, das culturas e cultos às suas Deusas-Mãe, dos ciclos da 

mulher e da Lua. Cito artistas mulheres com as quais tive identificação pela forma como 

abordaram o tema ao longo de suas vidas, tratando do feminino em seus vários aspectos.  

Concluo esse trajeto com descrições e reflexões em torno do meu processo criativo, dos estudos  

gráficos à execução final.

Em síntese, pretendo exaltar a pura essência feminina, que acompanha a história da huma-

nidade, num resgate crítico dos instintos naturais que são concebidos à todas as mulheres  

desde seu nascimento, além da ligação de seus ciclos estreitamente entrelaçados com os 

ciclos da natureza, como representantes do mesmo poder gerativo.
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A Mulher

Se é clara a luz desta vermelha margem 

é porque dela se ergue uma figura nua 

e o silêncio é recente e todavia antigo 

enquanto se penteia na sombra da folhagem 

Que longe é ver tão perto o centro da frescura

E as linhas calmas e as brisas sossegadas! 

O que ela pensa é só vagar, um ser só espaço 

Que no umbigo principia e fulge em transparência. 

Numa deriva imóvel, o seu hálito é o tempo 

Que em espiral circula ao ritmo da origem.

Ela é amante e concebe o ser no seu ouvido, na carola do vento. 

Osmose branca, embriaguez vertiginosa. 

O seu sorriso é a distância fluida, a sutileza do ar. 

Quase dorme no suave clamor e se dissipa 

E nasce do esquecimento como um sopro indivisível.

António Ramos Rosa, Volante Verde 
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1 A ANCESTRALIDADE E O FEMININO

O Feminino e sua natureza sagrada passaram a ser motivo de interesse e  

encantamento a partir do momento em que tive consciência do significado 

de meu próprio nome folheando um livro de mitologia egípcia da minha mãe, 

que dizia: Ísis, Deusa da Terra e da Fertilidade, aquela que rege o universo.

Após uma viagem ao Egito minha madrinha trouxe alguns presentes, um deles 

era uma imagem da Deusa Ísis em forma de falcão em um papiro. Imagem que 

despertou minha curiosidade a respeito do assunto ainda criança. A represen-

tação da Deusa na mitologia é marcada pela procura de seu amado Osíris, que 

é ressuscitado com seu sopro; ou aleitando seu filho Hórus ou acompanhando 

ritos funerários.
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O nó de Ísis é um dos emblemas do seu  

poder e era considerado pelos egípcios como 

um poderoso amuleto que simbolizava um 

útero com os ovários, mostrando a verdadei-

ra natureza da Deusa expressa em seu poder 

gerador: uma proteção à fertilidade e à mater-

nidade.

Figura 1: Nó de Ísis.

A adoração de Deusas-Mãe como Ísis, provedo-

ra de tudo, já manifestava sua força em tem-

pos remotos, aparecendo diversas vezes em 

mitologias primitivas. Desde o período neolíti-

co o culto e o fascínio em relação às mulheres 

estavam presentes e isso pode ser verificado 

através do grande número de estatuetas femi-

ninas que testemunham um autêntico culto à 

fecundidade e à fertilidade. Essas representa-

ções chamadas de Vênus 1  não tinham rosto e 

exaltavam partes ligadas à fecundidade como 

seios, ventre, púbis e quadris, o que nos per-

mite perceber a sacralidade que envolvia o  

universo feminino além de um poder mágico-

-religioso expresso por meio dessas Deusas.

Figura 2:  (1) Vênus de Laussel 20.000 a 18.000 a.C. - 43 cm de altu-

ra. Dordogne - Musée d’Aquitaine, Bordeaux – França. (2) Vênus de  

Lespugue 18.000 a.C. 14,7 cm – Marfim de mamute. Encontrada na  

caverna de Rideaux, próximo de Lespugne - Musée de La Hómme, 

Paris. (3)Vênus de Willendorf 30.000 a 25.000 a.C. 12 cm – calcário. 

Museu de História Natural, Viena.

Lúcia Maria Teixeira Furlani, autora do livro 

Fruto proibido: um olhar sobre a mulher, relata 

que praticamente todas as grandes tradições 

da antiguidade continham o conceito da exis-

tência de uma Deusa-Mãe, que algumas vezes 

também é Mãe-Lua e outras vezes a criativa 

Mãe-Terra ou Mãe-Natureza, que eram perso-

nificadas através de nomes regionais em suas 

respectivas culturas, tais como: Freya (Escan-

dinávia), Hathor (Antigo Egito), Deméter (Gré-

cia e Roma Antiga, porém em Roma recebe o 

nome de Céres), Kali (Índia), Athena (Grécia  

Antiga e colônias na Ásia menor, Península Ibé-

rica e norte da África), Ishtar (Suméria), Kuan 

Yin (Ásia Oriental), Pachamama (Andes peru-

anos, bolivianos, do noroeste argentino e do 

extremo norte do Chile), além da já citada Ísis 

(tanto no Oriente Médio quanto na Grécia e em 

Roma, e em toda a bacia do Mediterrâneo).2 

A presença desse grande organismo Femini-

no que rege a vida na Terra, todos os cultos 

de fertilidade e de renascimento da nature-

za, da mulher que influenciava o crescimento 

dos campos e auxiliavam a mulher a conceber, 

eram voltados para esse arquétipo feminino 

universalizado que doava e sustentava a vida, 

alimentando e regulando os processos vitais 

do planeta.

O princípio feminino, que em dias mais an-
tigos e ingênuos era projetado pela forma 
de uma Deusa; não é mais visto sob forma 
de uma doutrina religiosa, mas percebido 
como uma força psicológica que surge do 
inconsciente, tendo, como tinha os antigos, 
poder de moldar o destino da humanidade. 
(FURLANI, 1992, p. 244)

Levando-nos a entender que independente do 

tempo, da crença, ou aspectos sociais, o que 

permanece sempre é o instinto, a natureza da 

mulher, seus ciclos, seu poder de gerar a vida, 

que são concebidos a todas as mulheres desde 

seu nascimento.
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2 CORPO CELESTE

Resgatando materiais de todos os trabalhos feitos ao longo do curso, me surpreendi ao ver 

uma foto de uma peça feita para uma das disciplinas. A peça é a imagem de uma mulher 

muito alta, longilínea que alcança a lua com suas mãos, representando essa conexão com 

o presente trabalho, mostrando que o tema já aparecera inconscientemente em outros  

momentos.

Para o homem antigo e o primitivo a lua era a representante visível do feminino.  

Naturalmente não entendiam a natureza do poder que veneravam na lua, mas percebe-

mos que para eles a lua valia como um símbolo da verdadeira essência da mulher no seu 

contraste com a essência do homem. (FURLANI, 1992, p. 59)
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Figura 3: Peça produzida durante o curso.

A lua é considerada desde tempos imemorá-

veis uma espécie de presença benéfica, cuja 

luz é favorável, e até mesmo indispensável ao 

crescimento. Uma força fertilizadora que faz 

as sementes germinarem e as plantas cresce-

rem. Também acreditavam que sem sua aju-

da as mulheres não poderiam ter filhos e os 

animais não poderiam gerar seus filhotes. Sua 

influência com a fertilidade tem sido conside-

rada através dos tempos como uma relação 

peculiar com as mulheres. 

Em muitas culturas a palavra para designar 

menstruação e lua são iguais ou intimamen-

te relacionadas, levando em conta que o ciclo 

mensal da mulher é da mesma duração que o 

da lua. (FURLANI, 1992)

Essa conexão da lua com a mulher, também 

trás a relação da lua com as Deusas, que por 

sua vez também é difundida em muitas cultu-

ras e encontradas por quase todo o mundo. 

Nesse estudo nomes como o da Deusa Ísis, 

também demonstra a importância da ligação 

desse corpo celeste com o que consagra o fe-

minino. Esther Harding cita:

A lua, tendo a luz que umedece e engravi-

da, fomenta o procriar dos seres viventes 

e a frutificação das plantas. (PLUTARCO, 

1981 apud HARDING, 1985, p. 156)

A mitologia egípcia dizia que Deus Osíris era 

tanto a lua como o Nilo, e Ísis era a terra fer-

tilizada pelas enchentes do Nilo, sendo ela a 

própria lua.

Tanto em mitos como lendas, a lua tem sido 

representada como divindade da mulher, o 

princípio feminino, tanto quanto o sol, com 

seus heróis simbolizavam o princípio masculi-

no. O estudo desse simbolismo da lua poderia 

nos dar uma compreensão da natureza desse 

princípio da mulher.

Observando o trabalho plástico produzido, 

pude perceber essa relação, através de certo 

distanciamento do meu olhar após a imersão 

que a execução do projeto me ocasionou. O 

painel trás consigo esse movimento cíclico em 

meio ao um ambiente muitas vezes aquoso, 

certas vezes remetendo a ondas e ao mesmo 

tempo a uma atmosfera lunar com suas mon-

tanhas e crateras. Uma força que tem um flu-

xo, um refluxo, um ritmo semelhante ao ciclo 

feminino.
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3 REFERÊNCIAS ARTÍSTICAS

O processo de criação começou de maneira extremamente narrativa, a partir de um  

experimento feito nas primeiras aulas da disciplina de Laboratório de Criação: uma mulher  

grávida com cabelos longos que cobriam quase todo o corpo da peça (Figura 4), desviando-se  

daquilo que tinha desejado produzir, ou seja, a representação do feminino por um meio sutil e  

simbólico. 

Algumas referências de artistas mulheres que abordaram o tema do feminino em seu  

trabalho foram surgindo ao longo do processo de pesquisa. Dentre tantas artistas que  

promoveram reflexões acerca da própria condição feminina através da sua arte, dois nomes 

foram essenciais para encontrar o caminho que gostaria de seguir.
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Ana Mendieta e Celeida Tostes foram as  

mulheres germinadoras, que usaram da terra, 

do sangue, do barro, abordando o feminino 

em seus vários aspectos como a maternidade, 

o nascimento, a fecundidade, a sexualidade de 

maneira simbólica mas, principalmente, apro-

priando-se da terra como principal elemento, 

como extensão de seus corpos.

Acredito que tanto Ana Mendieta como  

Celeida Tostes, trazem em suas obras esse  

resgate de meu primeiro contato com o  

sagrado feminino através das Deusas, essa  

ancestralidade de uma Deusa-Mãe universal 

pelo meio de suas Vênus transcritas na terra 

em fendas, ou modelando na argila em passa-

gens e vulvas, ou mesmo dentro do contexto 

geral do trabalho proposto por elas. As artis-

tas usaram de seus próprios corpos para mani-

festarem sua arte, ou seja, usaram da verdade 

do seu próprio ser, do ser feminino.

Figura 4: estudo em argila.

3.1 ANA MENDIETA

Ana Mendieta (1948–1985) nasceu em Havana 

em 1948 e aos 12 anos, pelo envolvimento po-

lítico de seu pai, foi enviada para os EUA como 

refugiada, tendo passado por várias famílias 

adotivas até completar seus estudos na Uni-

versidade de IOWA. Apesar de sua formação 

inicial ser em pintura, notabilizou-se na lingua-

gem da performance.

Converto-me em uma extensão da nature-

za e a natureza em uma extensão do meu 

corpo. Este ato obsessivo em afirmar meus 

laços com a terra, é na realidade uma reati-

vação de crenças primitivas, [...]. (MENDIE-

TA, 1996 apud PANADES, Júlia G. 2007, p. 

43)

A artista apresenta uma série denominada 

Silhuetas, com a qual tive identificação  

imediata, além de servir-me como inspiração 

nesse primeiro estágio de minha produção. 

Ana Mendieta utiliza-se da performance como 

linguagem para expressar sua arte, sendo que 

o produto final é o registro através de vídeos 

e imagens.

 

Figura 5: MENDIETA, Ana. El Yagúl, México 1973. Fotografia em Cores 

(50.8 X 33.7 cm)

A obra da artista revela uma busca de  

redesenhar uma representação da ances-

tralidade do feminino e coloca em cena 

contornos imprecisos, onde a imagem 

do corpo se faz pelo vazio escavado na  

terra e que, por sua vez, é consumido por  
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eventos da natureza, pelas águas de um rio, 

pelo mar ou ainda pelo fogo.

A relação da artista com a Terra e a Natureza é 

muito forte, a sensação é que há sempre uma 

tentativa de reconexão, de religação, de en-

contro com um lugar perdido, que no caso é o 

próprio corpo, seu corpo feminino, seu lar.

As Silhuetas (que brotam do barro, da areia, do 

solo rochoso, da água...) colocam em questão 

o fálico visto através do seu corpo de mulher. 

Isso também pode ser observado no Friso que 

desenvolvi no presente trabalho Feminino: 

Movimento de Origem. Porém, ao contrário 

de Ana Mendieta, que produz a imagem do 

corpo pelo vazio, minha produção parte do 

acúmulo de material para construir a imagem 

do feminino, surgindo de forma velada, enco-

berta, fazendo com que haja uma aparição e 

desaparição das formas. Nossos trabalhos se 

cruzam na busca de nossas raízes e origens do 

feminino.

Figura 6: MENDIETA, Ana. Sem Título (Série Siluetas), México 1976. 

Detalhe. (Slide em cores, 35 mm).
Figura 7: MENDIETA, Ana. Sem Título (Série Siluetas), México 1980. 

(Slide em cores, 35 mm).

Figura 8: MENDIETA, Ana . First Woman, 1981-84 Fotografia P&B  

Caverna de Aguila, Havana.
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3.2 CELEIDA TOSTES

Celeida Tostes (1929 –1995) nasceu no Rio de 

Janeiro. Ceramista, escultora e professora. 

Graduou-se na Escola Nacional de Belas Artes 

e abrangeu seus estudos fora do país nos EUA 

e no país de Gales através de bolsas. Dedicou 

parte da vida a projetos sociais, um deles na 

Penitenciária Feminina (Belo Horizonte) e  

também, na formação de Centros de Cerâ-

mica utilitária nas comunidades do Morro 

do Chapéu Mangueira (RJ). Produziu como  

artista grandes séries de obras, usando da  

argila como matéria prima, colocando a  

cerâmica em meio à arte contemporânea. 

Foi mais uma artista que em muitos de seus 

trabalhos buscou o resgate de uma memória 

uterina, uma conexão com a Mãe- terra de 

uma maneira intuitiva e visceral. A escolha por  

Celeida como referência deveu-se não  

somente por ser uma ceramista, mas também 

pela sua forte ligação entre vida e obra.

Na performance Passagem, a artista cons-

trói um vaso de argila em torno de seu cor-

po – remetendo a um útero, casulo ou ovo –,  

 
Figura 9: TOSTES, Celeida. Série Fendas 1979, cerâmica, 24 cm e a  

outra 22 cm. Coleção Marimar e Henri Stahl foto Raquel Silva.

para depois rompê-lo de dentro para fora,  

simbolizando um processo de renascimento.

Essa entrega da artista ao barro, à terra, trás 

consigo uma ligação mítica e ancestral, um  

instinto de reconexão com as origens.

Outros trabalhos da artista também  

remetem a esse vínculo orgânico, por exemplo, 
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nas suas casas de João de barro, nas dezenas de  

esferas e ovos, nas suas Vênus, nos falos e  

vaginas. Sempre podemos perceber a  

conexão que Celeida tinha com a temática do  

nascimento, da fertilidade, da procriação e da  

feminilidade.

 

Figura 10: TOSTES, Celeida  Série Vênus  e Série Ferramentas 1979,  

cerâmica, 3 a 14 cm. Coleção Ricardo Ventura. Foto Vicente de Mello.

Assim, o aperto reflexo da mão no material 

mole, que também é relação de magia, re-

lação com o corpo da mulher, com a agricul-

tura ou coma fartura, deu origem às Vênus. 

(PINTO, 1994, p. 75 apud ALMEIDA, Flávia, 

2009, p.148)

Celeida me trouxe a percepção e valorização 

de que não haveria melhor material a ser uti-

lizado para esse trabalho e para a temática 

escolhida que não fosse o barro, a argila. De 

colocar a cerâmica em um âmbito de arte con-

temporânea além da sua funcionalidade utili-

tária.

Figura 11: TOSTES, Celeida. Aldeia Funarius rufus. Instalação I Bienal 

do barro de América.  Museo de Arte Contemporânea Sofía Imber, 

Caracas, Venezuela. Acervo Suzete Muzeraqui.

Despojei-me

Cobri meu corpo de barro e fui.

Entrei no bojo do escuro, ventre da terra.

O tempo perdeu o sentido de tempo.

Cheguei ao amorfo.

Posso ter sido mineral, animal, vegetal.

Não sei o que fui. 

Não sei onde estava. Espaço.

A história não existia mais.

Sons ressoavam. Saíam de mim.

Dor. 

Não sei por onde andei.

O escuro, os sons, a dor, se confundiam.

Transmutação. 

O espaço encolheu.

Saí. Voltei.3 

 

Figura 12: TOSTES, Celeida. Passagem, 1979.  

Performance. Foto: Henri Stahl.
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4 PENSAMENTO GRÁFICO E PROJETO

Procurando encontrar uma maneira para explorar o tema através do trabalho plástico, 

parti para os estudos em desenhos, já que a primeira proposta de modelagem não havia  

suprido minhas expectativas. Assumindo o desenho como instrumento de pensamento e de  

projeto, percebi essa etapa com um divisor de águas, criando um atalho determinante para a  

elaboração do trabalho. 

Começo a produzir uma série de desenhos que, a princípio, não tinham um propósito  

definido, até dar-me conta de que poderia transpor os elementos gráficos criados para  

cerâmica, fazendo as linhas do lápis tornarem-se fios de argila.
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O excesso de elementos gráficos que tomam 

toda a superfície, a repetição de linhas que 

se cruzam em pontos estratégicos revelando  

formas sutilmente; induziram o encontro 

da simbologia dos elementos do universo  

feminino que procurava. Associando assim, 

a essência do Sagrado Feminino, através dos  

cabelos, das raízes e dos cordões umbilicais, 

que remetem aos ciclos, aos fluxos: o que  

germina; o que cresce; o que procria; o que  

nutri; o que tece toda a história da  

humanidade: o que liga a Mulher ao Divino. 

Na tentativa de explorar as formas e os  

movimentos desses elementos, seios e  

vaginas começaram a aparecer em meio a esse  

emaranhado de linhas. A partir deste  

momento, os traços passaram a se iniciar  

intencionalmente, partindo das nuanças do 

formato do próprio corpo da mulher. 

Nomes de alguns artistas surgiram no decorrer 

do trabalho através de pesquisas e indicações, 

por carregarem semelhanças em elementos 

que fazem parte deste projeto, tanto no dese-

nho como na modelagem, ainda que de modo 

ocasional ou indireto.

Entre esses artistas, observo a relação entre 

movimento e vibração presente na obra Noite 

Estrelada de Van Gogh com a peça criada ini-

cialmente para a disciplina de pré-TCC.

Há algo inquietante e de certa maneira  

obsessivo no movimento e no procedimento 

de construção das camadas de argila; caracte-

rística que se observa também com facilidade 

na pintura à óleo mencionada.

O próximo passo foi fazer a transposição dos 

desenhos executados em papel para a argila. 

Decidi fazer um primeiro teste onde preenchi 

fio a fio de argila numa placa, sobrepondo ca-

madas até chegar ao desenho desejado. Esse 

procedimento foi feito usando uma extruso-

ra de mão. Finalizado esse processo, cheguei 

à conclusão de que seria esse o caminho a  

seguir. A partir daí comecei a usar a mesma 

técnica, mas agora em maiores proporções.

 

Figura 13: Estudos em desenho.

Figura 14: Detalhe de peça realizada para o pré-TCC.

Figura 15: Van Gogh. Noite Estrelada. 1889. Óleo sobre tela. Dimensões: 

74cm x 92 cm.
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4.1 PROJETO FINAL E EXECUÇÃO

No início do oitavo período, designado para execução do projeto de TCC, já tinha em mente o 

que seria feito. Dentre várias ideias que surgiram ao longo dessa trajetória, optei pela confecção 

de um friso cerâmico dividido em oito partes de 40 x 40 cm cada,mantendo a mesma técnica já  

citada anteriormente, através na ornamentação fio a fio das placas. Em seguida a realização de uma  

queima de biscoito (baixa temperatura: 900º), esmaltação e uma queima de esmalte  

(alta temperatura: 1280º). 

O painel final terá o tamanho de 3,20 de largura e 40 cm de altura, menos a retração.

Figura 16: Desenhos base para realização do friso.
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4.2 DIFICULDADES E INQUIETAÇÕES

Ao longo do processo, vários obstáculos começaram a surgir, grande parte deles relaciona-

dos à exaustão que a técnica escolhida me propiciou. Tive a necessidade de fazer algumas 

pausas ao longo do caminho, buscando outras formas de tratar o tema proposto. Fiz uma  

série de fotos com mulheres nuas, com o intuito de interferir nas fotos com desenho digital, 

usando dos símbolos que já estava trabalhando. Depois surgiu a ideia de fazer moldes do meu 

próprio corpo e produzir uma série de cópias, onde trabalharia com os mesmos elementos de 

desenho e ornamentação que estava utilizando no painel. 

Na verdade essas propostas foram de certa forma um respiro, um momento importante para me 

motivar a concluir o projeto central, mas que também, deixaram em aberto uma possibilidade de 

trabalhos futuros que se relacionam e que poderiam se tornar um conjunto para uma única expo-

sição.

Figura 17: Esboços.

Figura 18: Fotografia e desenho digital.

Figura 19: Fotos do processo: (1) Molde em argila; (2) Desenho; (3) Final: queima e esmaltação.
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4.3 ETAPA DE MODELAGEM

Confecção das placas de argila ( 40 cm x 40 cm) 

e ornamentação das mesmas com auxílio de 

uma extrusora, onde cada fio de argila produ-

zido em diferentes espessuras foi colado indi-

vidualmente sobre as placas em um processo 

delicado e lento.

4.4 ETAPAS DAS QUEIMAS E ACABAMENTOS

1. Primeira Queima: Biscoito

O resultado foi satisfatório, todas as placas permaneceram intactas, sem empenamento.

Figura 20; 21 e 22: Processo de ornamentação das placas

Figura 23: Modelagem finalizada antes da primeira queima. Figura 24: Resultado da primeira queima (baixa-temperatura: 900o)
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2. Esmaltação

Antes de realizar a segunda queima (alta  

temperatura), foram feitos testes de esmaltes 

disponíveis no laboratório de cerâmica.

Dentre os testes, escolhi o esmalte Lec 7, de cor creme com nuances esverdeadas dependendo da 

temperatura alcançada na queima. O motivo da escolha, também está relacionado ao contraste 

que o esmalte poderia promover em comparação com a cor (marrom escuro) das peças após a 

queima de alta temperatura.

 

 

 

 
Figura 27 e 28: Imagens do processo de aplicação e limpeza do esmalte.

A aplicação do esmalte foi realizada com compressor e em seguida a limpeza do esmalte  

superficial com a bucha, pois desejava que o esmalte ficasse depositado somente nas ranhuras e 

linhas mais profundas, mantendo a identidade gráfica que caracteriza o friso.

Figura 26: Teste com o esmalte LEC7 - Fórmula: Feldspato (44,4%), 

Caulim (11,1%), São Simão (5,6%), Carb. Bário (5,6%), Calca. Calcítico 

(22,2%), Quartzo (11,1%). Acrescentar Carbonato de Cobre ( 2,2%) e 

Dióxido de Titânio (8,9%).

Figura 25: Placas de teste de esmalte antes e depois da queima de alta 

temperatura (1280o)
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3. Segunda Queima: Esmalte 

O resultado não foi o desejado, já imaginava 

algum tipo de imprevisto no processo da quei-

ma, como por exemplo, o empenamento das 

placas, porém, o que aconteceu foi a não fun-

dição de algumas peças que foram montadas 

no fundo do forno, mesmo alcançando a tem-

peratura ideal. Também ocorreram algumas 

rachaduras profundas em algumas das placas. 

Mesmo com as adversidades, a identidade das 

peças permaneceu.

4. Terceira Queima

Após os resultados indesejados da última  

etapa, resolvi arriscar e realizar uma  

terceira queima com três das peças onde o  

esmalte não havia fundido. Foi uma decisão 

difícil, tinha receio de perder por completo 

as três peças, mas o desejo de ver o trabalho  

finalizado da maneira como havia imagina-

do falou mais alto do que risco da perda. O  

resultado da queima ocasionou algumas  

rachaduras profundas, o esmalte fundiu em 

duas das peças colocadas no forno, deixando 

uma delas ainda sem fundir o esmalte. 

Olhando o painel como um todo após todas as 

tentativas, erros e acertos, o processo trouxe 

grande aprendizado pessoal e técnico e a satis-

fação de ver o trabalho concluído, enxergando  

que em cada fio de argila depositado nas  

placas, das longas horas de esmaltação, em 

cada rachadura que as queimas produziram 

vieram de um esforço e uma dedicação que  

estão além de qualquer resultado idealizado.
Figura 29: Forno montado com as oito peças do friso.

Figura 30: Detalhe de uma das placas em que o esmalte não fundiu com 

a queima.

Figura 31: Detalhe de uma das placas em que ocorreu a fundição do 

esmalte como esperado.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feminino: Movimento de Origem, é a realização de um desejo que vai além da finalização de 

um trabalho acadêmico, é concretização de uma realização pessoal como mulher. Abordar 

o tema Feminino em seus vários aspectos, resgatando uma memória ancestral em meio 

histórico e cultural, valorizando o poder gerativo e fertilizador da mulher em relação à vida, 

trouxe uma experiência de encontro com um lugar perdido dentro de mim, redescobrindo 

meu corpo de mulher com um olhar mais sensível e amplo. Foi uma etapa de descobertas 

artísticas que tiveram o poder de me comover com o potencial e abrangência que a temáti-

ca do feminino pode alcançar.
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Nesse processo Ana Mendieta e Celeida  

Tostes foram referências que me motivaram 

para a realização de projetos futuros, ainda 

usando do feminino como fio condutor, tema 

que acredito ter possibilidades inesgotáveis.

O presente trabalho diz muito sobre mim, e 

sobre o momento de vida que estava passan-

do durante o processo de produção, em meio 

à turbulência de fios de argila sobrepostos, 

de um trabalho certas vezes compulsivo, por 

trás estava uma menina, mulher que passou 

por inseguranças, perdas, conflitos, distancia-

mentos, mudanças de planos e amores. Como 

artista, como mulher encaro que a base do 

nosso trabalho é o que somos, o que acredi-

tamos, o que vivemos, o que sentimos e o que 

aprendemos, e esse projeto exemplifica isso. 

Encerro mais um ciclo, concluindo um  

trabalho plástico que foi se transformando 

de forma inesperada ao longo do caminho, 

sendo, na verdade, só mais uma confirmação 

de que o que está pela frente é relativa-

mente imprevisível, principalmente em se 

tratando da cerâmica. Termino esse trabalho 

feliz e grata pelo conhecimento adquirido e  

resgatado, e por encerrar o curso com um 

projeto que é a semente de uma identidade 

visual como ceramista e como artista.
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NOTAS 
1 Vênus: Além da arte das cavernas feita em grandes proporções, os homens do Paleolítico 
também criaram pequenas esculturas do tamanho de uma mão, utilizando-se de osso, chifre 
ou pedra cortados com talhadeiras rudimentares. Essas esculturas também parecem dever 
sua origem a semelhanças casuais. Num estágio mais primitivo, os homens do Paleolítico 
tinham se alegrado ao coletarem seixos em cujo formato natural viam uma qualidade  
representacional “mágica”; as peças mais minuciosamente trabalhadas dos tempos poste-
riores ainda refletem essa atitude. Assim, a chamada Vênus de Willendorf na Áustria, uma 
das inúmeras estatuetas da fertilidade, tem uma forma  arredondada e bulbiforme que pode 
sugerir um “seixo sagrado” oval. (JANSON, 1996, p. 16 e 17)

2 Informações fornecidas nos livros: Mistérios da Mulher Antiga e Contemporânea.  
HARDING, M. Esther; e Fruto proibido: um olhar sobre a mulher. FURLANI, Lúcia Maria Teixei-
ra; e na enciclopédia eletrônica https://pt.wikipedia.org.

3 Poema de Celeida Tostes sobre a sua obra Passagem in Celeida Tostes / Organizadores:  
Raquel Silva e Marcus de Lontra Costa. 2014, p. 52.



6362

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Flávia Leme de. Mulheres recipientes: recortes poéticos do universo feminino nas 
artes visuais. [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009 - 2010. 
Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes.

Celeida Tostes / Organizadores: Raquel Silva e Marcus de Lontra Costa. Rio de Janeiro: Ae-
roplano Editora - Memória Visual, 2014.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. - 22a Ed. - Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1990.

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: A essência das Religiões / Tradução: Rogério Fernan-
des. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

ÉSTES, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo 
da mulher selvagem / Tradução: Waldéa Barcellos / Consultoria da coleção: Alzira M. Cohen. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

FURLANI, Lúcia Maria Teixeira. Fruto proibido: um olhar sobre a mulher. São Paulo: Livraria 
Pioneira Editora, 1992.

HARDING, Mary Esther. Os Mistérios da Mulher Antiga e Contemporânea: Uma interpretação  
psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos.  
[Tradução: Maria E. S. Barbosa e Vilma H Tanaka]. São Paulo: Edições Paulinas, 1985. 310 p.

MONTEIRO, Dulcinéa da Mata Ribeiro. Mulher: Feminino Plural: Mitologia, História e Psica-
nálise. Rio de Janeiro: Record / Rosa dos Tempos, 1998

Panadés, Julia Gomes, Desenho corpo porque vivo. 2007 / Dissertação (Mestrado em Artes) -  
Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes.

REVISTA SELECT ARTE E CULTURA COMTEMPORÂNIA. Feminismo. Porto Seguro. Edição 28. 
2016. 82 p.




