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Apresentação 

 

 

 

Hoje percebo que desde muito pequena, entre seis a sete anos, eu vim estilizando 

peças. Para algumas usei tecidos, em outras criei coisas diferentes em lindas tecendo o 

tricô. Nem sei quantas ideias eu tive nas quais  desenvolvi em  madeiras. Inúmeros 

também foram os trabalhos  em que produzi  bordados, principalmente  naqueles que fiz 

em pontos de cruz. Tantas bonecas de palha e de retalhos eu fazia colocava-lhes os 

olhinhos bordados com a linha preta e a boquinha com a linha vermelha. Os cabelinhos 

eram feitos com tecido, preto que depois de costurado, era cortado em tiras e ficavam 

bem parecidos como se fossem verdadeiros. Eu trago ainda na memória muitos detalhes 

que fiz em vários objetos que produzi. 

E assim eu vivia inventando coisas, usando os mais diversos tipos de materiais, 

na tentativa de que um dia eu tivesse oportunidade de me formar em alguma 

especialidade, e claro, pensando que somente que fosse dentro das artes. 

Eu sinto que está bem próximo a realização dos meus sonhos, que é ser  uma 

bacharel nas artes da cerâmica e orgulhosamente pertencer a primeira turma desse curso 

na UFSJ. 
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Introdução: Descrevendo a Força da Origem. 

Este trabalho tem como principal inspiradora minha vovó “Rosa”. Ela era forte, 

bonita, determinada e enfrentava a luta diária com muita garra e sabedoria. 

Extremamente criativa, esta senhora improvisava e  tonificava com  muita inteligência  

todos os seus movimentos e atitudes em todos os seus afazeres.  A influência que exerce 

em meu trabalho é muito clara, evidente e enriquecedora. 

Desde que passei pela prova de Habilidades Específicas do vestibular da UFSJ, 

percebi e expus essa artimanha incomensurável.  Justo naquele dia sombrio, chuvoso e 

frio, as pernas da calça estavam ensopadas e isso fazia a temperatura cair mais, tudo 

aumentava aquela tensão, aflição e pânico que senti ao enfrentar uma situação que não 

estaria preparada para tal. 

Foi numa atitude desesperadora que comecei desenvolvendo com aquela porção 

de argila, um pequeno ferrinho e alguns palitos de picolé, umas poucas pecinhas de 

cozinha, que foram a minha salvação. 

Iniciei com um fogãozinho a lenha que custou a parar de pé, fiz as panelinhas 

sobre a chapa, pois elas não estavam lá grandes produções.  Quando coloquei aquele 

bulezinho entre os tições de lenhas simulando deixar o café bem quentinho  percebi que 

faltava uma pequena mesinha. 

Consegui fazer um pires com uma xícara ornamentada com aquela simples 

florzinha combinando com o detalhe acrescido ao bule. Foi feito também um cestinho 

com rosquinhas. Como me deram trabalho para construí-los! Não conseguira conformá-

las, talvez pela ignorância dos meus conhecimentos relacionados com este barro, pois 

nem me passou pela cabeça usar a água para umedecê-lo e obter uma melhor 

plasticidade. 

E porque não faria os assentos, ou seja, as cadeirinhas ou banquinhos. Pois bem: 

fiz meia dúzia deles.  Modelei um cestinho de palha, sem jeito e sem alças, havia 

esquecido de colocá-las é claro,  deixei-o em um canto qualquer dessa pequena cozinha 

mas os ovos que nele coloquei, pareciam estar bem fresquinhos e colhidos ainda há 

pouco. 
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Fig.1: Recriação da peça feita na prova de Habilidades 

Específicas do Vestibular da UFSJ 

Mas aquele ferrinho mágico me ajudara  modelar aquelas coisinhas ressecadas e 

feias! Faltava alguma coisa naquela mesa tapeada com uns risquinhos em torno da sua 

circunferência. Então produzi pratinhos com biscoitos, pães de queijo, um bolinho e um 

queijinho, cortei-lhe uma fatia para que parecesse verdadeiro. 

Foi feito ainda aquele pilãozinho para socar vegetais, ficou esquisito, mas muito 

organizado ao lado do fogão. Esse ambiente ficou idêntico ao de uma cozinha da roça e 

muito familiar. 

A proposta da prova de aptidão era modelar algo que simbolizasse a cidade de 

São João Del Rei. Que decepção senti! Eu pedia desculpas, não conseguia fazer um 

bonito sino, pois a nossa São João é acidade da música, onde os sinos falam e eles são 

reconhecidos como patrimônio nacional. E nem tão pouco criar uma locomotiva com 

seus vagõezinhos, pois essas nossas tão imponentes “bitolinhas” de metro, assim 

chamada carinhosamente pelos ferroviários aposentados, são preciosidades, conferem 

serem as únicas locomotivas a vapor existentes no mundo. São centenárias e brilhantes 

esculturas de ferro trafegam em trilhos de 75 cm de largura, viajando daqui até a cidade 

vizinha de Tiradentes. Será que esses dois monumentos não identificariam com 

esplendor o habitar da nossa terra natal, sendo esta questão tão ardilosa a ser respondida 

para enfim ter  o meu passaporte e ingressar  numa  universidade? 
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Pois bem: tudo isso transpareceu muito solto e feito como um pedido de 

clemência sem acreditar que pudesse conseguir alguma classificação, pois aqueles 

objetos me pareciam coisas muito simples, mal acabadas e memórias de criança. 

 

Vovó Rosa 

Voltando àquela mulher  feliz e analfabeta, quem diria, não sabia ler nem 

escrever. Parece mentira, mas  fazia cálculos como ninguém, qualquer pessoa  

escolarizada  perderia a cabeça com o  rápido raciocínio matemático  que  fazia. 

Cabocla sábia e órfã, librava a vida como se tivesse gramaticado todas as coisas. 

Fora criada em fazendas, sofrera bastante exploração pelos patrões durante a prestação  

de  seus serviços. 

 

Fig.2: Retrato de Vovó Rosa (foto: arquivo pessoal) 

Esta senhora era um gênio em seus conhecimentos, sabia  criar e fazer com arte 

seus “quitutes”, ou seja suas quitandas assim chamadas por ela. 

Em seu quintal, conhecido como “terreiro da “vó Rosa” havia um grande forno a 

lenha feito com barro de copla arredondada. Tinha uma coberta esfumaçada e alguns 

buracos entre as telhas, quando chovia apareciam as goteiras. Estariam ali sobre a mesa 
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umas gamelas grandes para fazer as massas de biscoito e balcões apoiando os tachos e 

as frutas para se fazer os doces, utensílios e ingredientes estaria sempre à mão.  Ficavam 

também  muitas latas retangulares  para assar os biscoitos e  em um canto  ficavam 

aqueles  pilões  usados para socar o arroz,  o milho e o amendoim. Esses pilões eram 

feitos com tronco de arvores e esculpidos por alguém da família ou um amigo mais 

próximo. Sem esquecer  que os  feixes de  lenhas e gravetos  serviam para aquecer o 

forno 

Aquela lata cheia de água ficava ao lado do formo, servia para molhar as 

vassouras feitas com galhos de alecrim macho (de preferência) , era  para se varrer as 

brasas do forno e este contato do calor com este tipo de planta deixava exalar um aroma 

delicado, perfumando o ambiente e o tornando mais acolhedor. 

Havia também o paiol, onde era armazenado bastante reserva de milhos tanto 

para fazer o fubá quanto para alimentar as galinhas e porcos como também os que eram 

usados para fazerem as pipocas e as canjicas. 

Na despensa tinham guardados os ingredientes necessários para  para a produção 

das iguarias. Inclusive ali era resguardado, um lugar especial para colocar  os queijos a 

serem curados. 

Carnes preparadas ficavam mergulhadas nas latas de banhas para serem bem 

curtidas se tornando cada vez mais saborosas. 

Sobre o fogão a lenha observava-se um varal de madeiras onde seriam colocadas 

as linguiças de porco caseiras, peças de toucinho, foucinho e outras carnes para serem 

apuradas em defumação, todas essas peças ficariam alinhados cuidadosamente. 

Havia toda uma ciência para assar as quitandas, as fornadas  dos quitutes eram 

simetricamente lineadas, cada tipo tinha a hora certa de ser colocada ao forno: as massas 

feitas com fubá e farinha de trigo seriam assadas com as temperaturas  mais altas, as que 

eram feitas de araruta e polvilho o calor teria que ser mais brando sendo que os suspiros 

e as peles eram postos no forno ao final, apenas para secarem. 

Para as parturientes essa matriarca  lhes faziam um suculento caldo dourado pelo  

pela presença do colorau e com bons pedaços de corte de  galinha caipira,  engrossado 

com fubá ou farinha de milho, polvilhado com aquela porção de picados de cebolinha e 
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salsa. Na sua tradição esse alimento era para  recuperar e fortificar a mãe pelo esforço 

que fizera para dar luz e  ter a eficiência de produzir muito leite  dando sustento para o 

recém nascido 

O terreiro da vovó Rosa era um palco muito sagrado, todos  eram atraídos para 

estar ali. Ora para uma boa prosa, mas o que era interessante é estar sempre degustando 

de tantas delicias, que só experimentado para ver. Pois dentro daquele espaço simples 

tinha sempre um “gole de cafe” para beber e uns biscoitos para comer entre outras 

guloseimas.   Aquelas quitandas  saborosas não só saciavam a fome de viajantes 

fatigados mas traziam-lhe dinheiro pelas encomendas e fartura de alimento para toda 

família. 

 

Fig.3: Vovó Rosa e seu forno (foto: arquivo pessoal) 

A “D. Rosa” era sempre a convidada de honra para assumir o comando das 

cozinhas quando tivesse algum evento, seja por exemplo em casamentos nas  fazendas 

ou outras comemorações  pelas redondezas.  Ela não se fazia arrogante e nem se dizia 

líder mas todos  a obedeciam e respeitavam nas suas determinações. 

Naquelas oficinas eram produzidos os mais  gostosos e elaborados bolos e doces,  

preparados os melhores licores e elaboradas as mais deliciosas massas , comidas e 
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saborosas carnes. Sem esquecer que os doces eram todos de frutas e de leite que vinham 

de produção da horta e do curral. 

Vovó Rosa comandava uma equipe completa, nessas ocasiões a  equipe  passava 

semanas trabalhando e providenciando o que estava programado. Ao fim do dia sob a 

luz de um lampião se reuniam em torno de uma grande mesa para discutirem sobre a 

produção e programar as tarefas para a manhã seguinte. Terminavam degustando  algo 

preparado para essa ocasião e  geralmente com um gole de bebida quente, sem faltar das 

boas prosas e muitas gargalhadas. 

Chegando o grande dia, lá estava “aquela senhora”, não mais com aquele pano 

cobrindo os cabelos e nem mesmo com aquele avental sujo pela lida, mas toda elegante 

com aquele vestido de seda amarrado pela cintura e ao pentear o  cabelo  fizera  um 

coque  com as tranças e para maquiar somente um pouquinho  de “pó de arroz” 

suavemente na cútis bem leve era só isso que ela gostava. Mas não precisara de muito 

adorno, ela era linda. 

Aquela arena escolhida era cuidadosamente desbravada, varrida e regada com 

abundancia para que abaixasse  a poeira e se tornando o espaço ideal para se fazerem a 

festa. Usavam arcos de bambu para ser a entrada do ambiente, ao centro deixavam livre 

para se dançar. Em um canto faziam uma comprida mesa utilizando umas estacas e 

algumas madeiras, colocando lindas toalhas, todas trabalhadas  a mão. Esticavam 

bandeirinhas coloridas por todo os lados, este contraste com o verde das plantas, o 

branco dos tecidos, as cores das linhas realçadas nos crochês e bordados ressaltavam os 

olhos compunham com sintonia  abrilhantado a ocasião. 

Como um comandante revistando a sua tropa, ela vovó cuidadosamente 

caminhava e passara aquele olhar atento ao ambiente organizado para a ocasião, 

conferindo cada detalhe, levantando os olhos a qualquer direção abriria um sorriso de 

satisfação como se estivesse dizendo: “missão cumprida”. 

A festa seguia com comidas, bebidas e danças. Era prazeroso apreciar aquela 

senhora bailar a noite toda, danças como mazurca que é de origem polonesa. Aa D. 

Rosa deliciava, tinha prazer com as festas folclórica como  congadas, folia de reis e 

festas  juninas! Estava sempre sob os olhos atentos de seu amado “vovô Fabiano”. 
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Naqueles olhos sorridentes e rasgados guardavam muita manha e encanto, só 

aquele pequeno grande homem sabia como  dizer e manifestar sobre tudo de especial 

transmitido pela querida  senhora.   Saiba, “vó Rosa”, onde quer que esteja, esse 

tropeiro viajante que a vira pela primeira naquela fazenda distante nunca deixou de te 

amar e de cumprir aquela promessas de casamento que  a fizera, ele sim foi seu amigo, 

amante fiel  incondicional, nós o presenciamos por varias vezes ele verdadeiramente 

enfeitiçado por você e por muitos momentos, ainda que estivéssemos por perto, isso era 

notório e gritante ter tanta afeição e abrir sorrisos quando referenciava-lhe. 

Nunca soubera que a vovó recebesse dinheiro pelos  seus serviços prestados, 

mas  ela voltava para casa com bastante bagagem não tendo dúvidas, recebera  muitos  

presentes e de vários tipos, como cortes de tecidos, farinhas, fubás, ovos, galinhas, 

porcos, sacas de feijão ou pencas de frutas. Trazia tantas oferendas  que tudo mais 

parecia uma barganha, voltando muito satisfeita e enriquecida pelos conhecimentos 

adquiridos.   

Seus netos, esses eram seu maior patrimônio e também muito privilegiados,  

tinham  o seu maior apoio, vivíamos  por perto, claro, este era o nosso espaço. 

 

Fig. 4: Rosa Trindade de Souza e. Silva, a neta (foto: arquivo pessoal) 

Chegávamos ao seu quintal cansados, suados e descabelados, ficávamos 

correndo por todo lado. Não tínhamos a permissão de chegar perto das gamelas diante 

daquela situação, mas ficávamos ali com os olhos arregalados a espera de ser útil, 
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ajudando em alguns afazeres como: pegar gravetos, buscar lenhas, etc... e, lógico, ficar 

por perto aguardando sorridentes aqueles biscoitos quentinhos feitos em forma de 

bonecos e bichinhos, com  todo o carinho, somente para nos agradar. Essa cultura 

hereditária e singela é percebida em cada um de nós, seus herdeiros, tanto nas suas 

profissões quanto nas atitudes e nos relacionamentos, revelando a essência e a 

importância dessa origem. 

Talvez eu não fosse a herdeira que fizesse, como a seu exemplo, os melhores 

guisados ou o mais requintado prato, nem tampouco faria tanta comida apetitosa, mas 

com certeza  fui a que descreveu com mais precisão, maior  profundidade de detalhes e 

conhecimento,  a leitura em respeito à sua cultura, com todos os seus caprichos, 

esculpindo e  modelando na argila, como ela fez me influenciando quando sovava, 

conformava e organizava simetricamente  as  suas massas de iguarias, estas que 

estariam dentro daquelas grandes bacias de madeira, ou as ornamentava em suas 

travessas  com todo refinamento, deixando fruir  com muita leveza, graça e 

conhecimento este seu aprimoramento. 

Serviria sim, o seu cardápio numa elaborada peça de cerâmica com arte e 

requinte, mostrando e objetivando com ênfase sua memória e preservando essa herança  

de família abrilhantada por você, D. Rosa. 

 

Fig. 5: Recriação da mesa de quitutes de vovó Rosa, cerâmicas de Rosa T. Silva. (Foto: Luciana Chagas) 
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Proposta de Trabalho Plástico 

A minha proposta é desenvolver peças criativas de cerâmica com diferentes tipos 

de argila, principalmente a de cor branca, que serão produzidas sob diversas técnicas, 

sendo de rolinhos, placas, torno e outros estilos, que configurados resultarão em objetos  

decorativos e utilitários.   

Enquanto essas peças ainda estiverem em ponto de couro, criar e improvisar a 

arte em alto relevo. Não alterar a conformação, mas sim realçar as imperfeições que 

ocorrem durante o percurso de produção. Ressaltar os detalhes e trabalhar, sendo que  os 

desenhos incisivos aparecerão em formas preponderantemente intuitivas, afastados de 

um processo de conscientização,  sem acompanhar qualquer tipo de procedimento 

racional proveniente de pesquisas realizadas anteriormente. 

A ideia também é aproveitar as falhas do que está feito, entre espaços e 

contornos perdidos, deixar surgir um apurado de astúcias, juntamente com linhas, 

pedaços de retas ou curvas soltas que traduzam expressões, estilizando no ato da 

concepção, os movimentos, as insinuações e as fantasias.  Deixando fluir em tudo, até 

onde a imaginação levar à criação. Além disso, realizar ornamentos improvisando e 

usando ideias para compor a modelagem inspirada, operando espontaneamente. 

Essas obras de arte são queimadas de maneira cuidadosamente especial, com 

possibilidade de usar óxidos para realçar os desenhos,  como experimentação e a 

possibilidade de utilização de  esmaltes como  o “celadon” que é de origem chinesa, que 

aprofunda as  cores e salienta os meus objetivos artísticos nas superfícies em relevo. 

 Outra proposta para o trabalho é usufruir das técnicas rudimentares como 

faziam os nossos antepassados, fazendo queimas alternativas e usando nas mesmas o 

forno de papel. 

Essas obras seriam, de preferência, bem ilustrativas e figurativas, tendo no estilo 

um requinte para  usos ocasionais,  se tornando indispensável  para  vários  ambientes e 

tornando-os mais propícios e acolhedores. 

Esse tipo de design de superfície é a tônica do meu trabalho. Os desenhos e as 

formas se desenvolvem na superfície da cerâmica, entre traçados e modificações, 

conforme meu momento e estado emocional, sem, contudo, colher evidências e detalhes 
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de onde virá surgir o artefato final. Isto é feito de maneira ilimitada, sem restrições, e 

essas peças, apesar de não serem idênticas, formam uma unidade livre. Considero isso 

um jeito selvagem, agressivo e descontraído de criar. 

Essa indisciplina ao trabalhar me dificulta justificar projetos, criações, esboços e 

até mesmo em fazer uma demonstração técnica, por isso este Trabalho de Conclusão de 

Curso se apresenta em forma de relato, como uma narrativa de memórias 

autobiográficas que inspiraram e que agora ilustram meu processo criativo na argila. 

Fascinação 

Fascinação é o termo ideal e ao que mais  identifiquei para justificar e explicar o 

encantamento que senti em fazer arte com argila. Este é o meu primeiro momento em 

artifício com esse mineral precioso, oportunamente aqui na Universidade Federal de São 

João del Rei cursando “Artes Aplicadas” com Ênfase em Cerâmica, concretizando 

assim um sonho de infância, que sempre foi concluir um curso superior de Artes 

Plásticas,  porquê não nas artes da cerâmica? 

Inicialmente foi uma colisão desastrosa, repugnante, indiferente. Confesso, 

muitas vezes deixei de fazer alguns trabalhos curriculares pelo incômodo que esse barro 

me causava ao ser tocado. Hoje, diria que cada vez que faço apalpar uma porção de 

argila sinto um envolvimento diferente, dinâmico, insensato, sem fronteira, sem limites, 

sem pudor,  deslumbrante e  muitas  vezes fico trabalhando horas a fio  sem sentir o 

peso do cansaço e conservando  uma energia exuberante. 

Memorial 

Essa cultura mostrada e sensitiva é evidenciada, acredito, pelos registros 

históricos observados durante a minha infância. Foi vivenciada ao longo dos anos, 

através do envolvimento com muitas frestas acariciadas na luta diária, onde a nossa 

população  brasileira receberia influências magníficas de nações diversas, 

transparecendo um volume de riquezas em detalhes e esclarecimento. Nessa 

consequência, pode-se desenvolver leituras em todas as áreas possíveis.    

São os relatos memoriais que recebem ordens do cérebro, num comando de 

normas, indício, circuito e cursos, que vão surgindo de um inconsciente inexplicável, 
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como um arquivo intenso em informações, traduzidos sem ordens nem princípios a 

qualquer idéia antecipada. 

Os vestígios artísticos ocorrem e aparecem como uma delicada renda 

portuguesa, com a evidência agressiva e ardente que se percebe dentro do preconceito 

sofrido por nossos escravos, demonstrando com astúcia  a nudez livre dos nossos 

indígenas, integrando nas tradições de países europeus, orientais e ocidentais, de fato 

agraciando a sensualidade almejada  dos nossos fortes negros,  das sinuosas caboclas e  

das volumosas  mulatas afrodescendentes. 

Percurso na UFSJ 

Não é fácil dividir o trabalho, os afazeres domésticos e os compromissos de avó 

com a faculdade. Quando a gente é jovem e cheio de energia e vitalidade, pode ficar 

disponível para os estudos, para fazer as pesquisas e dedicar todo o tempo possível. É 

diferente, muito mais leve. A idade vai chegando e faz com que o raciocino fique mais 

lento. A vista, já cansada, prejudica o aprendizado, tornando as coisas mais 

complicadas. As tarefas curriculares ficam muito maçantes, pesadas. 

Mas mesmo com todas as dificuldades, venci. Muitas vezes passei a noite 

pesquisando, digitando os trabalhos e adiantado algum serviço de casa para facilitar o 

meu desempenho no dia seguinte. Muitas vezes o cansaço me fazia cochilar durante as 

aulas, era um sacrifício! 

Fiz uma conquista diária dos meus objetivos. Desde o primeiro período eu tive 

matérias que pareciam mais difíceis, com muitos cálculos, e outras já mais tranquilas, 

mesmo assim eu resolvia aquelas questões gradativamente.   

Tive no primeiro período a disciplina “Desenho de Observação e Expressão” 

com a professora Zandra Miranda, em que tive um bom aproveitamento, pois aprendi 

que um rabisco, a atenção aos detalhes e a manifestação de sentimentos é 

imprescindível  para a produção da arte. 

Cito o escultor Auguste Rodin, imaginando que suas esculturas se erguessem 

livres e que fossem admiradas a partir de qualquer ponto, ele prestava muita atenção a 

tudo, além disso para ele elas deveriam guardar uma relação com a luz e a atmosfera. 

Rodin foi um gênio da escultura do século XIX. Seu amigo Paul Gisel escreveu que:  
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Seu  método de trabalho não era habitual. Vários modelos nus passeavam ou 

descansavam pelo seu ateliê...Rodin observava-os continuamente... e quando 

um ou outro fazia um movimento que o agradava, o artista pedia-lhe que se 

mantivesse daquele modo, que mantivesse a pose. Então, apanhava 

rapidamente o barro e iniciava um esboço. Em seguida, com a mesma 

rapidez, passava para outro, que modelava da mesma maneira. Rodin 

queria, em seus modelos e esboços, captar a vida em movimento. 

(WITTKOWER, 2003) 

Minhas primeiras peças conformadas em argila foram criadas nas aulas de 

“Plástica - Design e Expressão Artística”, novamente com a professora Zandra no 2° 

período, quando dei os meus primeiros passos para uma futura ceramista. 

A técnica aplicada foi a de rolinhos, onde eu criava os desenhos em uma forma 

de gesso em forma de tigela, sua forma circular facilita a criação. Fiz dois rolinhos mais 

compridinhos que são as pernas. Coloquei um rolinho mais grossinho é o corpinho,  fiz 

uma bolinha, esta é a cabeça. E assim sucessivamente, uso toda criatividade produzindo 

vários desenhos. Quando tirada a peça da fôrma, já se consegue fazer a leitura de vários 

movimentos, que realçam mais com o acabamento feito ainda com a argila em ponto de 

couro. Consegui resultados surpreendentes, como as peças que fiz criação com desenhos 

de palhaços denominada de “Meu Pequeno Gabriel”, prestigiando o meu neto Gabriel. 

Fico muito feliz por esse aprendizado. 

 

Fig. 6: “Meu pequeno Gabriel” – cerâmica de baixa temperatura, queimada em forno de papel. (Foto: 

Luciana Chagas) 
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Disciplinas como “ Historia da Arte e do Design”, “Desenho de Observação e 

Expressão”, “Arte Brasileira”, “Historia da Cerâmica Artística”, “Arte Contemporânea”, 

“Historia do design”, “Desenho Técnico e Metodologia do Projeto”, “Modelagem e 

Conformação Cerâmicas”, “Construção e Controle de Fornos”, “Modelagem e 

Conformação Cerâmicas”, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente” pareciam me 

prender bastante a atenção e ter maior facilidade para entender  todas  minhas intenções,  

pretensões e movimentos artísticos  em  etapas e épocas diferentes. 

A partir das aulas de “Desenho Técnico e Metodologia do Projeto” (com a 

professora Luciana Chagas), eu comecei a me interessar mais pela arte usando a argila. 

A princípio, a professora Luciana mostrou com muita habilidade como se fazia 

peças usando as técnicas de beliscos, cobrinhas e placas. Eu fitava os olhos nos 

movimentos das mãos dela, justo quando ela tocava e sentia a argila, eu percebia que 

tudo parecia muito fácil e prático. Foi aí que comecei a desenvolver melhor a minha 

habilidade, acreditando nos meus dons e sem medo de errar. Imagino que os erros fazem 

parte do aprendizado. Fiz, com essas técnicas ensinadas, peças muito interessantes. 

Ainda com a professora Luciana, tive a oportunidade de experimentar a queima 

do “forno de papel”. Trabalhamos gradativamente na montagem desse forno. 

 

Fig. 7: Preparação do forno de papel (2010) (Foto: Luciana Chagas) 
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Fig. 8: Preparação do forno de papel  Fig. 9: Resultados da queima (Fotos: Luciana Chagas) 

 

Fizemos a base para colocação das pecas, pintamos algumas com corantes, terra 

sigilata, alguns óxidos e até jogamos um pouco de sal sobre elas, enquanto 

terminávamos, passo a passo, a montagem das lenhas. Por fim molhamos jornal na 

barbotina e fechamos o forno. Foi uma experiência incrível, as minhas peças ficaram 

lindas com um aspecto bem envelhecido, realçando os meus desenhos incisivos e 

relevos, parecendo ser um objeto bem antigo. 

Descrevendo ainda sobre o meu desempenho nas aulas da professora Luciana na 

proposta em curso da “Historia do Design”, eu me refiro a escolha que fiz entre as fotos 

das que nos foram oferecidas como proposta de trabalho prático: escolher uma peça 

histórica e copiá-la na mais fiel réplica. 

Eu escolhi uma peça do século XVI de origem alemã com nome de 

“Bellarmine”. Eram jarros para vinho, cerâmica vidrada a sal de Freschen, séc.XVI. 

Elas eram muito populares nesse século, tinham forma redonda com boca estreita e 

tinham grande capacidade. Essas jarras enormes eram decoradas com uma cara grotesca 

e barbuda, modelada quase sempre no gargalo, eram cerâmicas marrons muito 

populares e famosas.  Esses jarros foram batizados assim por causa do cardeal 

Bellarmine, um sacerdote medieval que não gostava de bebidas alcoólicas e as proibia. 

Porém, o motivo da cara rústica já era feito nos jarros muito antes da declaração do 
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cardeal Bellarmine. Na Alemanha elas eram conhecidas como Bartmann que quer dizer 

(homem Barbado). (CHAGAS, 2011) 

  

Fig. 10: Jarra de vinho. Freschen, 1540. Cerâmica de Alta temperatura vidrada a sal. (Victoria & Albert 

Museum) 

Fig. 11: Rosa T. Silva, 2011. Cerâmica de alta temperatura queimada no forno Catenário. (Foto: Luciana 

Chagas) 

Enfim, cada matéria que tive teve a sua devida importância, todas contribuem 

para elaboração dos meus projetos.. 

Não posso deixar de mencionar a minha trajetória nas aulas de “Modelagem de 

Torno I e II”, com a professora Zandra, que para mim seriam um pesadelo, pois eu não 

conseguia deixar peça nenhuma de pé. Acredito que por falta de tempo para treinar no 

torno mecânico, devido ao meu trabalho ou o horário de aula, que era curto para 

determinados alunos como também pelo fato de ser da primeira turma, não tínhamos 

monitorias nessa disciplina.  

Eu sei que, a cada vez que eu tentava produzir alguma peça no torno, era um 

fiasco. Que decepção, nunca eu conseguia um resultado que me deixasse animada. 

Contudo, eu não desistia das peças. Com jeitinho e paciência, eu amenizava o resultado 

daquelas deformidades. O desespero era tanto, que passei a chamá-las de “Transtorno”, 

que significa dificuldade e decepção com os resultados que eu consegui nas aulas de 

torno. 
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Fig. 12: Rosa T. Silva, 2012: Transtorno  

Fig. 13: Rosa T. Silva, 2012: Transtorno. Cerâmica de alta temperatura queimada no forno Catenário. 

(Fotos: Luciana Chagas) 

               Foi um privilégio eu participar da oficina ministrada pela NINA HOLE, na 

programação do CONTAF 2010-Congresso Nacional de Técnicas para as Artes do 

Fogo. Evento este que aconteceu na Oficina Escola de Cerâmica da UFSJ, no Campus 

Tancredo Neves, durante a construção do monumento flamejante entre 1 a 22 de 

Outubro. 

 

Fig. 13: Rosa T. Silva em 2010 na construção da escultura de Nina Hole (Foto: Luciana Chagas) 
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Cozedura do barro 

Para se queimar a argila é necessário que ela esteja seca, para se transformar esse 

barro em cerâmica é preciso queimá-lo, podendo usar de uma variedade de combustível 

isso acontece desde tempos remotos em que os humanos perceberam a reação dessas 

peças de barro quando secas ficando muito mais duras depois que ficavam exposta às 

chamas. As queimas em fogueiras já existiam em tempos distantes milenares desde do 

séculos A.C. 

Existem vários tipos combustível em um forno, como lenha, gás, carvão e 

eletricidade. O forno de gás natural é considerado o melhor combustível para a 

cerâmica, sendo que a eletricidade é o mais conveniente, são mais compactos, limpos e 

inodoros chegando a 1360°C. 

A queima a lenha deixam as peças com mais qualidade e fazem muita diferença 

em relação a outras queimas. O processo dessa queima é mais demorado, tem questão 

da ecologia e também é demorado, mas o resultado em relação o trabalho de arte é 

surpreendente e encantador. 

 

Fig. 14: Queima de Raku com prof. Kleber (2013) (foto: Isis Bey ) 
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Fig. 15: Detalhe da minha peça na queima de Raku com prof. Kleber (2013) (foto: Kleber Silva ) 

 

Mestre Galdino 

O ceramista, Manoel Galdino de Freitas, nascido no Distrito das Volta São 

Caetano-(PE) tem a minha admiração. Em suas peças Galdino descreve histórias feitas 

com incisões intuitivas que revelam nitidamente movimentos vividos na sua infância. 

Nos seus traços e riscos ele mostra o que ocorreu em seu passado intimo revelando os 

seus medos, suas necessidades, seus sonhos e adversidades causadas pela sua vivencia 

pouco favorecida. 

Numa atitude desesperada devido a sua situação miserável, Galdino pediu a 

Deus que o tornasse um ceramista, pois, queria ter o sustento para se e sua família 

faminta. Eu acredito ser  mesmo uma luz divina que fez enxergar as suas habilidades e 

perceber que ele nasceu ceramista . Galdino relatou que desde os seis ou sete anos fazia 

Judas de barro na Semana Santa, na Quaresma “judinhas de barro” fazendo entender 

que aquelas peças eram insignificantes não percebendo a grandiosidade de seu talento. 

(Trecho da entrevista de Galdino ao Jornalista Jarbas Marques, do Jornal Correio 

Brasileiro, intitulada, “Um Ceramista em Brasília” publicada em 06/11/98.) 

Eu observo em meu jeito de fazer arte na cerâmica um paralelo aos movimentos 

que mestre Galdino usa em suas obras. Temos uma identidade própria de criar a arte. 

Percebo que nós descrevemos em nosso trabalho de arte, uma linguagem simples, sem 

preconceito, muito clara sem medo de errar e com muita imaginação e criatividade. 
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Falamos em comum da vida, do cotidiano, dos sofrimentos, das alegrias e das mais 

inocentes peripécias acariciadas pela infância. 

Acredito que como eu o Galdino não precisa de muito artifício mecânico e nem 

tão pouco de ferramentas especiais para produzir as suas peças. Bastava que tivesse  um 

pouco de argila,um pedaço de ferro ou um palito e usando as mãos e  as pontas dos 

dedos com harmonia,   imaginação e criatividade, teremos resultados 

surpreendentes,não duvide.    

Vou fazer como Galdino, pedirei a Deus que dê a oportunidade de  me tornar 

uma excelente ceramista, podendo conquistar através do meu trabalho e  esforço, um 

espaço onde eu possa me realizar profissionalmente e tirar da arte o meu sustento. 

Nós, eu e Galdino, criamos peças incisivas e intuitivas, relatando detalhes e 

observações ocorrias desde nossas infâncias. 

                                  

Fig: 16 peças de Galdino (um homem de chapéu)         Fig: 17 Rosa T.Souza ( Garrafa c/incisões)  
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Fig: 18 peças de Galdino (galinha c/incisões)                Fig: 19  Rosa T.Souza (Palhaço c/incisões) 

 

Considerações Finais 

E hoje com a cara e a coragem estou aqui, muito orgulhosa pela minha trajetória, 

enfrentando essa banca examinadora composta pelos professores... na tentativa de 

realizar o meu sonho de criança me formar em Artes Plásticas , graças a Deus eu estou a 

poucos passos  dessa conquista e ter um título de  Bacharel em “Artes Aplicadas” com 

Ênfase em Cerâmica. Que Bênção! 

Com as técnicas ensinadas pela professora Luciana e professores Francisco, 

Bruno, Kleber eu defini os meus objetivos, que são de criar peças de arte para a 

decoração e utilidade. Como exemplo: esculturas, tigelas, jarros, etc.... 
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Apresentação do Trabalho Plástico 

 

1-esculturas com intervenções (Foto: Kleber Silva) 

a média usei Manganês- 9,5 cm  de altura 

a pequena Níquel- 8 cm de altura 

a grande Ferro- 10 cm de altura. 

   

   

 

2-Vaso verde  (transtorno) (Foto: Kleber)11 cm altura, 28 cm de diâmetro. 
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3-Bolina Belisco-(p.L) (Foto: Kleber) 19 cm diâmetro com terra sigilata (F. Papel) 

 

 

4-Bruxinha (p.K) (Foto: Kleber) 8 cm de altura efeito das cinzas do forno catenário. Bruxo sem cérebro 

10 cm altura. 
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  5-Tigela de rolinhos (p.Z) (Foto: Kleber) 51 cm diâmetro, 8cm altura. Tigela Luxuria (p.W) Sobre os 

Sete pecados capitais. 51 cm diâmetro, 8cm altura. 

 

 

  6-Bauzinho (p. Luciana em Desenho Técnico) (Foto: Kleber)11 cm  largura, 16cm altura, 16cm de 

comprimento. 

.  

  7-Tigelinha 6cm altura, 34cm diâmetro (p.K) (Foto: Luciana Chagas) queimas alternativas -Raku, cabelo 

de cavalo e outros. 
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  8-Tigela coraçãozinho tripé 51 cm de diâmetro, 10cm altura c/oxido de ferro vermelho f. Catenário. 

(Foto: Kleber Silva) 

 

9-Bruxo13cm altura c/oxido de ferro vermelho, f. Catenário. (Foto: Kleber Silva) 

 

 

10-Tigela quatro pés e uma alça51cm diâmetro, 11 cm altura e c/oxido de ferro vermelho f. Catenário. 

(Foto: Kleber Silva). 
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11- compoteira c/tampa oxido de ferro vermelho f.Catenário 51cm diam, 21cm alt. (Foto: Kleber Silva) 

 

   

12-Tigela (Alecrim Macho) 51 cm diâmetro, 11 cm altura. (Foto: Kleber Silva). 

   

13-Biscoiteira da vovó Rosa c/12 cm altura, 51 cm diâmetro. Essa peça é decorada com guloseimas como 

os pães de queijos, biscoitos de polvilho, rosquinhas, broas de fubá etc...prestigiando a vovó  Rosa e a 

suas iguarias. Seguindo a proposta do Prof. Bruno, que é a de fazer esmaltação usando cinzas, então eu 

consegui um resultado excelente. O esmalte que é transparente, tem a proporção de, 30% de cinzas, 70% 

de Feldspato, CMC e água, e o que é fosco tendo em sua formula  60% cinzas, 30% de Caulim e 10% de 
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Quartzo, CMC e água. Eu usei o esmalte translúcido dentro da peça e o fosco por fora, quanto a queima 

foi feita no forno Catenário . Essa composição da química com a queima trouxeram um efeito 

maravilhoso que ressaltou o meu trabalho artístico e profissional, fechando com chave de ouro os meus 

objetivos. (Fotos: Luciana Chagas). 

 

14-Garrafa três tombos (p.B), 25 cm altura. Prensada na forma de gesso. Passou por três quedas, 

biscoitada no forno Catenário e ficou com este resultado envelhecido, efeito das cinzas. (Foto: Luciana 

Chagas). 

  

15-Tigela princesinha tripé (carbonato de Cobre)  61cm diâmetro, 7cm  altura. (Foto: Luciana Chagas). 
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16- Pãozinho com Amor 59 cm diâmetro, 7 cm altura(p.B) esmalte translúcido por dentro e fosco por 

fora. (Foto: Luciana Chagas). 

 

17-Cestinho 5 cm altura, 7cm comprimento. (Foto: Kleber Silva). 

 

 

18-Escultura de Nossa Senhora da Conceição 50 cm de altura,fragmentada durante a queima no f. 

Catenário. Participou da exposição “Devoções de NHÁ CHICA” no Museu de Arte Sacra de São João 

del-Rei. 
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19-Esculta 16 cm comprimento c/oxido de ferro vermelho conformação prensada em forma de gesso ( 

corpo humano)  tem menor retração. Escultura feita com barbotina (corpo Humano) 11cm altura tem 

maior retração.  (Foto: Kleber Silva). 

 

20-Escultura (corpo humano) 17 cm altura  prensada em forma de gesso, esmalte translúcido no corpo e 

esmalte fosco no pedestal. (Foto: Luciana Chagas). 
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21-Cone (p.K) arte c/ aproveitamento das rebarbas da extrusora. (Foto: Luciana Chagas). 

 

22-Garrafa feita co barbotina 27 cm altura, esmaltada com o transparente e tem o fosco na decoração 

(corpo humano). (Foto: Luciana Chagas). 
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23- Seis copinhos 5 cm altura 15cm diâmetro também esmaltados com esmalte de cinzas. (Foto: Luciana 

Chagas). 

 

 

24- Pé do Fernando 23 cm comprimento, 23 cm altura, escultura no bloco de gesso, experimentando 

materiais (p.Z). 

   

25-Placa “Escrava Anastácia” 40 cm comprimento, 30 cm largura (p.K) Retalhação ao Sofrimento. (Foto: 

Kleber Silva). 
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26-Placa “Escravo Surrado” 40 cm comprimento, 30 cm largura (p.K) Indignação e indiferença. (Foto: 

Kleber Silva). 
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