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Os muros pousam de leve sobre as calçadas. As calçadas estiram-se 

brandas ao longo das ruas. As ruas encompridam-se suavemente em 

curvas lentas e serenas. Os homens pisam duros e desgastam as calçadas. 

(VENTURELLI - 2013).  
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RESUMO 
 

Proponho, neste trabalho de conclusão do curso de Artes Aplicadas com 

ênfase em cerâmica, uma produção artística de peças impregnadas de memórias 

das calçadas, produzidas a partir de um referencial técnico e teórico em torno dos 

conceitos da gravura e da frottage, experimentadas através de estudos e técnicas de 

queima e esmaltação cerâmica. A produção plástica consiste na criação de painéis e 

lajotas, feitos a partir da impressão das calçadas deixadas na argila e outros modos 

técnicos, pelos quais o resultado alude ao desgaste sofrido nos passeios.  

 

 
 
 

ABSTRACT 
 

I propose, in this work, an artistic production of pieces impregnated with 

memories of the sidewalks, produced from a technical and theoretical reference 

around the concepts of engraving and frottage, experimented through studies and 

techniques of ceramic firing and enameling. The production consists of the creation 

of panels and tiles, made from the impression of the sidewalks left in the clay and 

other technical ways, highlighting an allusion to the wear and tear suffered on the 

sidewalks.  
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

O presente TCC estabelece um diálogo poético com a paisagem urbana de 

São João Del Rei, tendo como referência principal suas calçadas. Essas foram 

desgastadas pelo tempo e pelo ir e vir dos transeuntes – aqueles que não 

permanecem, que são passageiros, que transitam na cidade e não deixam vestígios, 

a não ser nos desgastes e marcas nos passeios.  

Busquei o elemento motivador deste trabalho nas minhas recordações de 

infância, memórias afetivas que envolvem o espaço das calçadas, onde, quando 

criança, brincava com meus amigos, criando jogos e desenhos com carvão e giz. 

Hoje em dia a realidade é outra, não observo tal liberdade no uso do espaço público 

pelas crianças, algo que parece estar se perdendo com o passar dos tempos... 

Assim, a partir dessas memórias e de uma maneira nova de olhar para as 

calçadas, passei a perceber, nelas, estruturas orgânicas similares a células vivas, os 

ritmos das rachaduras e suas texturas, os desgastes que criaram várias formas e 

“desenhos”. Tudo isso me atraiu, aguçando minha imaginação e daí surgiu a 

vontade de guardar todo esse “repertório formal” ou “informal” na sua 

espontaneidade. Essas “imagens” podem desaparecer para sempre ou se modificar 

continuamente. Registrá-las é saborear a sua presença. Não poderia passar por elas 

e deixá-las, abandoná-las, não notá-las, não capturá-las. 

 Em São João Del Rei encontra-se um conjunto de texturas surpreendentes 

nas calçadas. Aos meus olhos, a riqueza gráfica dessas texturas se assemelha a um 

grande laboratório de criação artística, com “desenhos” de várias formas, traços 

soltos, marcas e expressões espontâneas que remetem a obras da história da arte 

moderna como as do período abstracionista expressionista, até as formas 

contemporâneas de arte. Um “achado artístico” onde a simplicidade, originalidade e 

naturalidade, quase nunca são observadas pelos transeuntes. A situação é um 

paradoxo, pois “esse acervo gráfico” foi criado pelo ir e vir constante dos passos 

apressados e ligeiros dos mesmos, que não têm tempo para olhar e admirar esses 

detalhes tão próximos, à sua volta.  
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A partir disso, pretendo mostrar como a relação do/da artista com o meio, 

como a sensibilidade do olhar, são determinantes para a execução do trabalho 

plástico e da pesquisa em artes. Além disso, no meu trabalho, quero destacar as 

características da argila, que depois de queimada se transforma em cerâmica, 

resistente e atraente aos olhos, e como esse material traz significado ao trabalho 

plástico ao mesmo tempo em que torna-se guardião dessas memórias abandonadas 

ou esquecidas no caminho. Procurei ressignificar essas memórias urbanas através 

do desenvolvimento de instalações e/ou painéis de chão e parede, mesclando os 

universos da cerâmica, da gravura e da frottage1. 

Nesta pesquisa o interesse central é criar novas relações poéticas com as 

calçadas, oferecendo um novo conceito e possibilidade para o olhar. Busco pelos 

vestígios mais sutis das preocupações, alegrias, melancolias, rompantes de 

violência e dos mais variados estados de ânimo que podem ter deixado sinais nas 

marcas imprecisas que guardaram de uma forma silenciosa, a história dos 

moradores e visitantes da cidade, traduzindo, assim, uma nova visão sobre a 

relação dos passantes com os registros deixados.  

O homem sempre conviveu com a sua própria marca. Ao caminhar, o 
homem registra o seu caminho. Nenhum passo é perdido ou despido de 
significado. Por onde passa o homem deixa o seu rastro. Este é o sinal do 
seu peso e da rapidez do seu andar, a gravação da forma do seu pé. 
(ARTISTAS GRAVADORES DO BRASIL, 1984, p.7)  

 

Essas marcas são resultado de ações efêmeras e, muitas vezes, não-

propositais, acidentais. O processo de gravação intencional em placas de cerâmica, 

foram posteriormente queimadas e esmaltadas, resultou, aqui, em objetos artísticos 

                                            
1Frottage é uma técnica de transferência e cópia de texturas de uma superfície para o papel, pela 
qual, colocando o papel sobre a superfície, é friccionado sobre a outra face do papel uma lápis, giz de 
cera, ou outro tipo, copiando o relevo. No caso da cerâmica, seria um desdobramento da técnica. 
Esse método foi bastante utilizado, por exemplo, pelo artista alemão Max Ernst, que, por volta 
de1925, teve a ideia de colocar uma folha de papel no chão de madeira do seu atelier e copiar sua 
textura friccionando carvão ou grafite sobre o papel. Essa técnica foi apropriada pelos surrealistas 
como um método “automático” e “espontâneo” de produção de arte, no qual a impressão resultante 
da fricção em papel poderia ser deixada conforme o original ou servir de base para um tratamento 
artístico posterior (Para maiores informações sobre a técnica frottage, consultar: STANGOS, 2003, 
p.93-94.). 
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que passaram a guardar, de uma forma poética, sinais do passado e da vida urbana 

espalhados pela cidade. Assim as situações transitórias que deixaram registros 

passaram a ser uma ação duradora, cristalizada na obra, desde que a cerâmica não 

venha um dia a quebrar e se desintegrar. Conforme diz Marilena Chauí: ”A arte 

metamorfoseia o tempo para que ele possa durar. Não o imita. Recria-o, inventando 

o movimento a partir de sua existência secretamente cifrada” (CHAUI, 1994, p. 486). 

Dentro da metodologia de trabalho dividi a pesquisa entre o campo teórico e 

prático. Elegi como referencial teórico para aprofundar e entrelaçar temas como 

memória, história, vestígios e processos de criação os autores Jacques Le Goff, 

Pierro Nora, John Ruskin, Charles Baudelaire, Evgen Bavcar, Marilena Chauí, 

Olgária Matos, Merleau-Ponty, Didi-Huberman, Fayga Ostrower, Nikos Stangos e 

Bruno Amarante. A partir do estudo das suas obras estruturei minhas reflexões 

sobre o ir e vir em São João Del Rei – um núcleo de urbanização crescente que 

surgiu no século XVIII e veio a se tornar uma “cidade histórica” na modernidade –, 

investigando a possibilidade de abordar os desgastes e “cicatrizes” do tempo no seu 

corpo urbano enquanto “lugares de memória” e potencial matriz para o processo de 

criação.  

Dentre os processos técnicos que desenvolvi, utilizei técnicas do universo da 

gravura e princípios da frotagge, fazendo impressões com argila diretamente nas 

calçadas. Através dessa prática ficou evidenciado como os desgastes interferiram na 

minha criação artística e mesmo na compreensão do objeto, produzindo “narrativas” 

e levantando discussões. Aqui, trouxe como referências os trabalhos plásticos de 

Aprígio e Fonseca, Pekka Paikkari, Bruno Amarante e Zandra Coelho de Miranda. 

Concomitantemente ao desenvolvimento teórico, para os processos de 

criação e prática, foram fotografados os desgastes das calçadas e moldadas as 

placas de argila para captar diversos efeitos de corrosões nas calçadas.  

Com as placas “impressas” a partir dos desgastes dos lugares usados como 

matriz, procedi às primeiras queimas dessas peças em “biscoito” (até 900º C), 

criando módulos para arranjos em painéis ou instalações. Foram feitos testes da 

esmaltação sobre superfícies cerâmicas em pequenas placas para determinar os 

diversos efeitos, definindo os melhores resultados para aplicação no trabalho 
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plástico final. Assim, com os relevos reproduzidos nas placas, estas foram 

esmaltadas, novamente queimadas em baixa e alta temperatura (1000°C e 1280ºC) 

e finalmente montadas em painéis.  

 

Concluindo essa introdução, gostaria de exaltar que essa experiência, além 

de ter me proporcionado amadurecimento artístico com a associação da produção 

plástica à pesquisa teórica, me deixou bastante curiosa sobre os desdobramentos 

que o trabalho terá. Seja pelo o que irei produzir daqui em diante, seja pela reação 

do público diante dos meus painéis. Será que os observadores irão reconhecer 

partes desses fragmentos, de onde foram retirados? Será que irão gostar destas 

superfícies desgastadas? Algo que espero é que as pessoas, após o contato com as 

peças, saião da galeria com outra percepção das calçadas. Com o olhar modificado 

e em busca de novas formas e desenhos criados pelo tempo nos passeios da 

cidade. 

 

2 - NAS CALÇADAS: AS PRIMEIRAS MEMÓRIAS COMO ORIGEM 
 

CALÇADAS  

Calçadas largas, 
Em curvas, retas, em aclives. 
Declives, 
Que levam sempre a algum lugar, 
Ou lugar nenhum! 
Por elas se vai, 
Por elas se volta. 
Pés que vão, vêm, 
Passos rápidos, atrasados, 
Passos lentos que passeiam, 
Uns trôpegos, indecisos, 
Que param, andam, 
Voltam e sempre vão ou vêm. 
Para onde tanta gente vai? 
De onde tanta outras vêm? 
Indiferentes vão pisando, 
Saltando poças d´água, 
Buracos aqui e ali. 
Calçadas que tantos passam! 
Calçadas que tantos sujam! 
Calçadas de tudo, 
Salpicadas de papeis, 
Folhas, cigarros, 
Copinhos, tampinhas, 
Penas, peninhas, ciscos, 
Palitos, 
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Pedrinhas, lixos esparsos, 
linhas, barbantes aos pedaços, 
Poeira a embaçar as vistas, 
Terras, terrinhas, água sujinha, 
Lama, plásticos aos montes, 
calçadas, casa de quem nelas moram, 
meninos, velhos, mendigos 
gente sem nome e endereço. 
Mas também endereço de belas casas, 
grandes lojas, 
Biroscas, 
Bancas de camelôs. 
As calçadas de uma cidade 
Diz quem ali mora, 
Como é sua gente, 
Gente indiferente. 
A sarjeta suja que pisam 
Conta sua história. 
Mas também saltam daqui e dali pedrinhas 
Raiadas pelo sol, 
Minúsculos pontos coloridos que brilham 
Entre capimzinhos, matinhos 
Plantinhas verdes em meio a tantos pés 
Mas que escapam de uma pisadela, 
Mas não de uma cuspidela! 
Calçadas calcadas 
São mosaicos da vida 
Que vem e vai dos pés 
Que passam! 
 
Autor não encontrado  
Direitos Autorais: Fundação Biblioteca 
Nacional – Rio de Janeiro 
 

 

Na cidade mineira de Nova Era, minha terra natal, onde morava com minha 

família, vivi uma infância livre e estimulante. O dia-a-dia era desfrutado entre 

brincadeiras na rua ou no imenso quintal – correr, subir em árvores, escorregar nos 

barrancos e sair no fim do dia, completamente enlameada ou coberta de terra, mas 

com a alma em festa... Hoje, não observo tal liberdade nas crianças. 

No passado tínhamos o costume de desenhar nas calçadas com carvão ou 

giz, criando desenhos com linhas, riscos, várias texturas e bolinhas com terra 

molhada, pedaços de gravetos cobertos de lama de diversas cores de terra, 

compondo grandes painéis de desenhos estendidos nas calçadas.  

Novos tempos trouxeram outros valores bem diferentes. Não há mais tanto 

contato com a natureza ou com as ruas. No entanto, as experiências da infância 

acabaram me introduzindo naturalmente nos processos de organização estética, na 
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utilização de diversos materiais (como a própria terra e suas variantes) como veículo 

de expressão artística e no uso livre do espaço como lugar de criação.  

Partindo dessas minhas memórias afetivas discorro, neste TCC, sobre 

questões que envolvem conceitos de tempo, memória e história, voltando o olhar 

para os desgastes e trincas das calçadas de São João Del Rei.  

Escolhido esse tema para desenvolver minha pesquisa, na disciplina 

“Laboratório de Criação”, fui orientada pelo professor Ricardo Coelho a buscar 

referências no trabalho dos irmãos pernambucanos Aprígio e Frederico Fonseca. 

Assim, estudei o catálogo “Percurso Tátil” (1978-2003) e, nele, vi semelhanças entre 

suas propostas e a minha. Recordei-me que, em 2013, durante o Inverno Cultural 

promovido pela UFSJ, conheci o trabalho de Aprígio e Frederico Fonseca. Na 

ocasião, percebi que nossas histórias da infância se assemelhavam. Eles cresceram 

em Olinda, mas se mudaram para São Paulo na década de 70. Aprígio Fonseca 

relatou, em palestra, que os adolescentes com os quais teve contato em São Paulo 

não tinham o hábito de riscar as calçadas de cimento como se fazia em Olinda.  

  

Figure 1 - Aprígio Fonseca. ”Fruta para Eckhout" - 1998 
Fonte - http://www.art-bonobo.com/artes/aprigiofonseca/aprigio13.htm - Pó de ferro, madeira e barbante. 
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Figure 2 - Aprigio Fonseca. "Das Calçadas de Olinda" – 1993 
Fonte -  http://www.art-bonobo.com/artes/aprigiofonseca/aprigio12.htm - Gesso e madeira 
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Em outra fonte, comenta Aprígio: “Na nossa infância, os meninos tinham o 

costume de desenhar nas calçadas com vários riscos, inclusive, triângulos e traços 

representando genitálias” (ALBERTIM, 20162). Os irmãos voltaram a Olinda para 

averiguar as calçadas e nelas, especificamente no átrio de uma antiga igreja, 

encontraram, ao acaso, um conjunto pictórico surpreendentemente espontâneo. 

Aprígio declarou: “Aquilo nos pareceu quase um parque rupestre contemporâneo, 

com desenhos de várias formas, conteúdos diferentes, uns até bem abstratos, um 

achado artístico ignorado”(ALBERTIM, 20163). Desde então, Aprígio e Frederico 

Fonseca, assumiram a função de “artistas-arqueólogos” da paisagem e das calçadas 

de Olinda. 

Um exemplo significativo do trabalho dos irmãos Fonseca são os riscos 

desenhados no chão que ladeia a Igreja de São João Batista dos Militares, no 

Amparo, onde imprimiram “gravuras rupestres” no piso público. Para dar os 

contornos, as figuras tiveram as fissuras preenchidas com açúcar refinado, 

evidenciando os contrastes permanentes na sociedade pernambucana e evocando a 

ligação da história local com a colonização holandesa e a produção do açucar. 

Comenta Aprígio:  

Aqueles desenhos todos foram feitos por meninos e meninas pobres, das 
periferias do Sítio Histórico de Olinda, todos provavelmente descendentes 
de escravos. Quis evidenciar esses desenhos usando o açúcar dos 
colonizadores responsáveis pela escravização de seus antepassados. 
(ALBERTIM, 2016) 

 

Além de identificar e incorporar os símbolos deixados no espaço urbano em 

seus trabalhos, como “arqueólogos contemporâneos e urbanos”, os Fonseca 

intervêm artisticamente no conjunto de “sinais” que identificam, ressaltando seu 

caráter memorialístico através de suas intervenções na cidade. 

                                            

2 Disponível em: http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2016/01/24/a-
olinda-cerzida-de-frederico-e-aprigio-218264.php 

3 Disponível em: http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2016/01/24/a-
olinda-cerzida-de-frederico-e-aprigio-218264.php 
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No final do catalogo “Percurso Tátil”, Weydson B. Leal diz que o fluxo criativo 

de Aprígio e Frederico Fonseca “recolhe e deixa em suas margens lembranças das 

calçadas da infância, das fachadas das casas do interior...” (LEAL, 2003, p.11). 

Desde seus primeiros trabalhos, em 1970, os elementos da terra e da realidade 

histórica, social, econômica e cultural do entorno de Olinda, onde os artistas estão 

envolvidos, refletem coerentemente em todas as suas obras artísticas. Sintetizando 

essa lógica dos Fonseca, Leal coloca: “É o tempo que nos procura em nós mesmos, 

que pergunta por nós no espelho do outro, o mesmo tempo que faz da vida e do 

amor idiomas da espera, da arte e do encontro”(LEAL, 2003, p.11). 

No mesmo caminho de Aprígio e Frederico Fonseca, quando capturo imagens 

de uma memória urbana e coletiva através da gravura ou da frottage quero destacá-

las e transformá-las em objeto de arte único e original. Em todo percurso deste 

trabalho a riqueza maior a ser explorada é a história e a memória, pois essas 

oferecem ricas simbologias em suas marcas deixadas pelo tempo. 

3 - COMO FLÂNEUR, ANDANDO PELAS CALÇADAS. 
 

No ensaio “A alma encantadora de João do Rio: um passeio lírico e sensível 

pelas ruas da cidade”, as autoras Jaqueline de Souza Amâncio e Letícia Maria da 

Silva Antônio4, definem o flâneur como uma palavra que quer dizer preguiçoso, 

vadio, malandro, derivada do verbo do idioma francês flâner, que, nesse contexto, 

significa "passear". Mas esse conceito vem de antes. A partir dos “tipos humanos” 

presentes no universo de Charles Baudelaire e da multidão parisiense, Walter 

Benjamin desenvolveu um significado para flâneur como "uma pessoa que anda pela 

cidade a fim de experimentá-la".(BENJAMIN, 1994; FREITAS, 20145) Benjamin 

retrata o flâneur como um “produto da vida moderna e da Revolução Industrial” e 

concebe a flânerie (a atitude do flâneur) contemplando o social e o estético, 

observando Paris. 

                                            
4 In: NASCIMENTO (org.), 2013 
5 Disponível em 
http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/article/download/10370/9292 
acessado dia 15-09-2016.  
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 Andando, eu também como flâneur, pelas ruas de São João Del-Rei deparei-

me, com suas calçadas estreitas, irregulares, cheias de remendos de cimento e 

trincas formando traços espontâneos tão expressivos que estimularam minha 

imaginação pelos admiráveis “desenhos” com formas diversas – resultado de anos 

de história transcorrida por ali.  

Associei imediatamente essa “descoberta”, fruto da percepção de um olhar 

não muito usual sobre as “cicatrizes” da cidade, ao universo da expressão artística, 

dada a sua originalidade. Esse “acervo gráfico-temporal” urbano é pouco notado 

pelos pedestres. A falta de tempo da contemporaneidade, a correria do dia a dia não 

permite que esses detalhes sejam observados e as marcas assumem um caráter 

“natural”, muitas vezes banalizado e até mesmo insignificante. No entanto, à 

semelhança do olhar do flâneur, o olhar apurado de um/uma artista, pode dar a 

dimensão e o valor devido para transformar os sinais do tempo na cidade em objeto 

de uma pesquisa em arte. 

A atividade de flanar, encarada (...) como uma espécie de habilidade, 
proporciona a ele [ao flaneur] um olhar mais completo sobre a 
heterogeneidade do espaço urbano. Essa heterogeneidade e complexidade 
humana da cidade, a rotina indecifrável para os cidadãos comuns aos que a 
viam, são apreendidas pelo flâneur de forma a atribuir certa ordem e beleza 
a ela. [AMÂNCIO E ANTÔNIO, In: NASCIMENTO (org.), 2013]. 

 

As ruas, as calçadas, estão desgastadas e guardam histórias e memórias dos 

passos calmos ou apressados que foram e vieram, carregados ou leves, com o 

passar dos tempos. O trânsito gastou o piso dos passeios, deixando registradas ali 

as diversas tensões dos passos. Poucas pessoas perceberam ou pararam para 

observar esses desgastes, marcas e impressões que ficaram registradas como 

acúmulos sucessivos do fluxo da vida, como vestígios de acontecimentos, como 

espécies de fantasmas da história. 

O flanêur percebe, de maneira criativa, o que é transitório na cidade. Ao 

contrário do sentimento negativo do cidadão comum em relação à transitoriedade, 

que parece sempre danosa, o flâneur não lamenta a respeito dela. Ele se alimenta 

da transitoriedade, ele inventa uma espécie de “abrigo criativo” no seio da caótica 

urbanidade, reconstruindo uma narrativa dos sinais, que poderiam denotar 
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decadência, como atrativos da cidade, numa atitude de reconhecimento de beleza 

nas imperfeições das coisas e das pessoas com o passar o tempo. 

Neste trabalho procuro me apropriar da percepção do flâneur, surgida na 

modernidade para, contemporaneamente, abordar as calçadas de São João Del Rei. 

Mais precisamente suas imperfeições, alimentando-me delas para criar a minha 

produção artística, num reconhecimento de algo não notado e, por conseguinte, não 

apreciado pelos passantes, que não se importam com elas. 

O novo modelo produtivo-econômico moderno, trazido pela indústria têxtil, fez 

da então bucólica São João Del Rei outra cidade, transformando seu centro histórico 

em uma movimentada zona comercial, palco de intensas atividades sociais, 

econômicas, políticas e religiosas, moldando uma nova não-sensibilidade e 

fabricando um novo sujeito que tem pressa, que fez aumentar exponencialmente o 

fluxo nas ruas estreitas e calçadas apertadas da cidade.  

No artigo “Resistência e história na imagem flâneur”, Jorge de Freitas 

comenta sobre o poema “O Sol”, dizendo que Baudelaire, seu autor, duela com a 

multidão em busca de material poético, tentando resistir aos choques que ambas – 

multidão e modernidade – lhe conferem no caminho por entre os passantes6. Trago, 

a seguir, o trecho inicial do poema de Baudelaire mencionado por Freitas, que ilustra 

a poética que tenho tentado construir com meu trabalho plástico em torno dos sinais 

nas calçadas: 

Ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros 
persianas acobertam beijos sorrateiros,  
quando o impiedoso sol arroja seus punhais  
sobre a cidade e o campo, os tetos e os trigais,  
exercerei a sós a minha estranha esgrima,  
buscando em cada canto os acasos da rima,  
tropeçando em palavras como nas calçadas, 
topando imagens desde há muito já sonhadas. 
  
(BAUDELAIRE, 2006, p. 295, apud FREITAS, 2014). 
 
 

O poeta vive na rua. A rua é seu manancial poético, onde tropeça “em 

palavras como nas calçadas”. Dessa forma, Baudelaire me inspira e me faz ver 

                                            
6 Freitas, 2014, p.21. Disponível em: 
http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/article/download/10370/9292.  
Acesso em 29/11/2016. 
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poesia onde os desgastes provocam tropeções e quedas. O que poderia ser 

obstáculo ou sinal de decadência se transforma em poética. Ando pela cidade atenta 

na observação desses detalhes, procurando captá-los, para depois fazer a 

remontagem dos fragmentos em objetos artísticos. 

 

4 - ACASO E ORDENAÇÃO NO PROCESSO CRIATIVO  

Como base na teoria de Fayga Ostrower sobre o processo de criação e de 

percepção, pretendo nesta pesquisa mostrar que o essencial no processo de 

criação, é poder dar forma a algo novo, onde o ato criador abrange “a capacidade de 

compreender, e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar” 

(OSTROWER, 1987, p.9). Nós estamos sempre circundados por formas, sendo que 

a maneira de percebê-las está atrelada com as formas particularizadas do olhar de 

cada um de nós, com nossas expectativas, desejos, medos e, sobretudo, de acordo 

com nossa ordenação interior individual - “nessa busca de ordenações e de 

significados reside a profunda motivação humana de criar” (Ostrower, 1987 p.9). 

O ser humano nasce com a capacidade de criar e, em conformidade com 

Fayga Ostrower, “o homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim 

porque precisa; e ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, 

ordenando, dando forma, criando” (Ostrower, 1987 p.10). Assim, os processos de 

criação acontecem no domínio da intuição e ganham forma física agregando toda a 

experiência do indivíduo. 

Ostrower declara que até os processos racionais se dão essencialmente pela 

intuição e, fazendo referência ao “Ser Sensível”, reafirma a relação da sensibilidade 

como principio para as sensações e percepções físicas. A autora mostra que somos 

estamos sempre abertos ao mundo e ligados de modo imediato ao que acontece em 

torno de nós (Ostrower, 2001). A sensibilidade de perceber juntamente com a 

experiência estética vivenciada e exercitada no cotidiano nos abre a possibilidade ter 

condições mínimas para criar, provocar reflexões e instigar sentidos através das 

nossas criações.  
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Nesse sentido, portanto, a arte e a experiência estética, estão no âmbito da 

percepção, da intuição, da criação, do sentir humano, da sensibilidade, mas também 

na ordenação. A percepção nos provoca sensações que fazendo com que 

passemos a sentir e a compreender melhor o mundo das formas ao nosso redor, 

podendo nos motivar a criar novas formas a partir de apropriações. Meu “ser 

sensível”, meu senso estético, foram ativados quando me deparei com algo 

aparentemente tão insignificante – as marcas nas calçadas – e me propus a fazer 

arte a partir da percepção estética que aquele “acervo gráfico” me proporcionou. 

Transformei simples trincas e rachaduras em outras coisas, reordenando-as em 

objetos de arte.  

No prefácio de seu livro “Acasos e Criação Artística”, Fayga Ostrower diz que 

“não existe criação artística sem acasos” (OSTROWER, 1999, p.289). Novas 

“inspirações” e processos intuitivos, bem como as descobertas estéticas que 

ocorrem durante as etapas de produção artística, podem nos desviar do objetivo 

inicialmente traçado, mas nos dão novos rumos e soluções que podem nos 

favorecer justamente no que seria preciso para alcançarmos êxito no resultado final 

dos nossos trabalhos. De uma forma delicada e única a professora e ceramista 

Zandra Miranda fundamenta uma explicação sobre esses insights, momentos raros 

que acontecem e passam a fazer parte da obra: “estes encontros fortuitos com 

lugares, com objetos, plantas e outros recortes da natureza parecem algo que 

acontece ao acaso, mas são na verdade o que Fayga Ostrower chama de acasos 

significativos” (MIRANDA, 2008, p.25). Muitas vezes não chegamos a perceber ou a 

dar a atenção devida aos acasos, no entanto, deveríamos exercitar a percepção 

desses momentos pois, neles, de repente, estão respostas inesperadas a uma 

seleção de questionamentos já existentes em nosso interior. 

Nessa linha de raciocínio, Claudio Amaral recupera o pensamento do escritor 

ensaísta John Ruskin, para quem “os artistas, possuíam certo instinto animal”. 

[Ruskin] Percebeu que esse lado animal, cuja força lateja e extrapola os 
limites do convencional, destruindo preconceitos, era o que de fato 
alimentava a criatividade do artista. E associado a isso, não era necessário 
haver condições ideais para surgir a arte, a qual, muitas vezes, nasce do 
lixo e do caos, caso [,por exemplo, da obra] de Turner, fazendo emergir do 
inesperado a ordem, a beleza e a esperança. (AMARAL, 2015, p.10) 
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Esta percepção do fazer de uma produção poética e artística que não precisa 

de condições ideais para acontecer, que muitas vezes nasce do acaso, coincide com 

a teoria de Fayga Ostrower (1987). A autora traça uma relação da percepção com o 

envolvimento da imaginação criativa que nasceria do interesse do artista, “do 

entusiasmo do indivíduo pelas possibilidades maiores de certas matérias ou certas 

realidades”, constantemente atentos aos momentos de insigths, conforme ocorreu 

com o surrealista Max Ernst ao (re)descobrir, de uma forma espontânea, a técnica 

da frottage e ver, nela, uma nova possibilidade a ser incorporada ao seu processo 

criativo.  

A surpresa de Ernst diante dos resultados da técnica da frottage é expressa 

por suas próprias palavras:  

Fui assaltado pela obsessão que mostrava ao meu olhar excitado as tábuas 
do assoalho, nas quais mil arranhões tinham aprofundado as estrias. Decidi 
então investigar o simbolismo dessa obsessão e, para ajudar as minhas 
faculdades meditativas e alucinatórias, fiz das tábuas uma série de 
desenhos, colocando sobre elas ao acaso folhas de papel que passei a 
friccionar com grafite. Olhando atentamente para os desenhos assim 
obtidos (...), surpreendeu-me a súbita intensificação de minhas capacidades 
de visão e a sucessão alucinatória de imagens contraditórias umas as 
outras. (STANGOS, 2003, p. 93) 

Conforme Stangos no livro “Conceitos da Arte Moderna”, “o método de 

frottage, no qual o Ernst assiste como espectador ao nascimento de sua obra" 

(STANGOS, 2003), extrapola o controle e evita questões de gosto ou habilidade do 

artista. Entretanto, as frottages, que usam toda uma variedade de texturas como 

matéria-prima na composição artística, geram uma possibilidade de exploração 

estética que pode resultar em obras de extraordinária beleza e sutileza – uma 

combinação da atividade “passiva” de ver, conforme descrita por Ernst, e da 

subsequente composição, cuidadosa e delicada, repleta de trocadilhos visuais 

(STANGOS, 2003). 

No caso do trabalho que apresento aqui, a relação da criação artística 

baseada nos desgastes e nas trincas das calçadas, usadas como matrizes para uma 

espécie de frottage em cerâmica, demandam uma reordenação.  

O universo da arte em cerâmica é, por excelência, crivado de acasos. Estes 

ocorrem em todo o processo: desde o manuseio das argilas ou massas cerâmicas 
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(materiais extremamente plásticos e diversos), passando por todo o processo 

delicado da secagem das peças úmidas, pela queima em “biscoito” (baixa 

temperatura) até a esmaltação em alta temperatura. As variações de resultados 

acontecem, por exemplo, devido à simples arrumação das placas dentro do forno, 

de acordo com a circulação das chamas e das cinzas durante a queima. Tudo isso 

pode ser explorado dentro de uma certa margem de controle para obter efeitos de 

redução e oxidação, causados pela variação da quantidade de oxigênio disponível 

para a queima da lenha, o que vai interferir na definição das cores e provocar 

resultados surpreendentes a cada queima. Em geral, a abertura de fornadas e 

retirada das peças de cerâmica artística recém-queimadas do forno, sempre traz 

muita emoção, justamente pelos efeitos inesperados acontecidos ao acaso no 

processo técnico que não pode definir com exatidão como as peças ficarão no final. 

No entanto, apesar da inevitável relação criativa com o acaso na produção 

cerâmica, o artista não pode se furtar à necessidade de dar um sentido ordenado, de 

projetar certos efeitos, dentro dos limites oferecidos pelas técnicas. Ao eleger os 

desgastes e marcas das calçadas como objeto de pesquisa e exploração artística, 

precisei fazer escolhas técnicas e definir um caminho que faria sentido para mim.  

Essas “imperfeições”, quando observadas por uma pessoa qualquer, 

geralmente são vistas como coisas sem sentido, como quando alguém observa uma 

mancha de tinta num papel, ao acaso. O observador irá buscar referências, 

raciocinar, para dar um significado a esse estímulo, e tal atribuição de sentido será 

gerada pela mente. Colocando-me nesse papel de espectadora, procurei criar um 

significado para estas marcas feitas ao acaso, remetendo ao passado, à história do 

espaço onde elas estão inseridas, traduzindo-as, através de processos do universo 

da frottage, na forma placas feitas para compor painéis cerâmicos. Aqui, meu 

objetivo, além da exploração estética das marcas, foi registrar e ressignificar toda a 

carga de memórias soterradas por séculos nessas calçadas.  

5 - LUGARES E “NÃO-LUGARES” DE MEMÓRIAS. 
 

O historiador francês Pierre Nora elaborou o conceito de “lugares de 

memória”, tornando-se referência nos estudos da memória e da identidade. Nora se 

definiu como um historiador da “História do Tempo Presente", ou seja, um cientista 
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social “interessado no estudo de objetos da atualidade em que a história ainda 

estivesse presente” (NORA, 1993, p.7). Assim são os “lugares de memória” – 

nascidos de processos históricos de desmaterialização da memória coletiva, como 

os ocorridos, por exemplo, com grupos sociais minoritários, etnias indígenas e 

comunidades quilombolas, que sofrem agressões constantes nos seus hábitos e 

costumes. 

Na sua obra, Pierre Nora identificou um processo que ele chamou de 

“desaparecimento da memória nacional” na França e destacou a necessidade de 

realizar um inventário dos lugares onde essa memória se encontrava presente, 

como nos "símbolos, festas, emblemas, monumentos e comemorações, mas 

também elogios, dicionários e museus" (NORA, 1993, p.28).   

De acordo com Jacques Le Goff, outro historiador francês, o conceito de 

“lugares de memória” seria ”onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 

procura salvar o passado para servir o presente e futuro. Devemos trabalhar de 

forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

homens” (LE GOFF, 2003, p. 477). Estes “Lugares de Memoria” transmitem ritos e 

tradições para uma sociedade que os estão perdendo. Todas as sociedades, 

portanto, necessitariam desses “lugares de memória” por não terem mais meios de 

memória, devido à evolução industrial e urbana que descaracterizariam as 

sociedades, interferindo na transmissão das suas origens, das suas culturas.  

 “A aceleração da história, por outro lado, levou as massas dos países 
industrializados a ligarem-se nostalgicamente às suas raízes; daí o gosto 
pela história e pela arqueologia, o interesse pelo folclore, o entusiasmo pela 
fotografia, criadora de memória e recordações, o prestígio da noção de 
patrimônio” (Le Goff, 2003 p. 220). 

Pierre Nora define que os “lugares de memória” nascem e vivem do 

sentimento, que não existiriam memórias espontâneas, pois essas se dissipariam 

com facilidade. Assim, seria preciso criar arquivos, datas comemorativas e espaços 

para abrigar memórias. “Se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos 

necessidade de lhe consagrar lugares” (NORA, 1993, p.7). Se vivêssemos 

verdadeiramente das lembranças elas não precisariam ser guardadas de alguma 

forma, e os “lugares de memória” seriam inúteis. “Não haveria lugares porque não 

haveria memória transportada pela história. Cada gesto, até o mais cotidiano, seria 

vivido como uma repetição religiosa daquilo que sempre se fez, numa identificação 
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carnal do ato e do sentido” (NORA, 1993, p.8). No entanto, diz o autor, se “a história 

não se apoderasse deles para deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los 

eles não se tornariam ‘lugares de memória’. É este vai-e-vem que constitui os 

“lugares de memória”: momentos de história arrancados do movimento de história, 

mas que lhe são devolvidos”. (NORA, 1993, p.13). 

De acordo com Nora, os “lugares de memória” existiriam onde o simples 

registro automático acaba. Ou seja, são locais eleitos, selecionados entre tantos 

outros, que mostram que já ocorreu uma ruptura com o tempo e, por isso, 

expressam a possibilidade (ainda que ilusória) de volta aos ritos, ao universo 

simbólico que define grupos culturais, se relacionando à própria busca do auto-

reconhecimento dos povos. 

Ao analisar a teoria de Nora, sobre os “lugares de memória”, Schneid e 

Schiavon chegam a conclusão que estes são “locais materiais e imateriais onde se 

cristalizaram a memória de uma sociedade, de uma nação, locais onde grupos ou 

povos se identificam ou se reconhecem, possibilitando existir um sentimento de 

formação da identidade e de pertencimento” (SCHNEID – SCHIAVON, 2015, 

p.286)7. 

Trazendo a reflexão desenvolvida por Pierre Nora sobre os “lugares de 

memória” para o contexto atual das sociedades contemporâneas, temos duas 

situações a pontuar: de um lado o desejo de memória como uma âncora para a 

preservação de identidades culturais e, de outro lado, a globalização, que trata o 

mundo como “uma coisa só”, estimulando uma padronização homogeneizante, 

processo no qual uma quantidade enorme de informações são transmitidas 

rapidamente e, ao mesmo tempo muitas memórias são perdidas.  

Seguindo esse raciocínio os “lugares de memória”, seriam como antídotos 

contra os “danos da globalização”, locais cheios de simbolismo e ritos, sendo que a 

ritualização de uma memória histórica poderia ressuscitar lembranças, e esse 

processo ritual necessitaria de um espaço físico para a formação e preservação de 

um tipo de memória coletiva.  
                                            
7 Consultado em: http://seer.ufrgs.br/index.php/aedos/article/viewFile/57022/34359 

 



27 
 

Assim, o olhar de volta ao passado se explicaria pela vertigem causada pela 

aceleração dos tempos modernos, que desperta a vontade de um retorno às 

próprias raízes de uma maneira nostálgica. Daí a preservação do patrimônio, das 

memórias e das recordações, a volta ao retro e gosto pela fotografia. Essa 

aceleração dos tempos através da globalização provoca uma contínua ruptura com o 

passado e, diante disso, Nora considera que “a historia é uma reconstrução sempre 

problemática e incompleta dos fatos que não existem mais” (NORA, 1993, p.13) e 

sentencia que, hoje, só se fala tanto em memória porque ela não existe mais. Este 

distanciamento e perda da memória social da história seriam consequências da 

aceleração do tempo. Por isso, haveria uma busca crescente por locais onde existe 

memória.  

Trazendo essa discussão para o contexto, percebo que, no momento atual, 

em que o novo é muito valorizado, uma característica marcante de São João Del 

Rei, bem como de praticamente todas as cidades criadas no período colonial 

brasileiro, é uma determinada valorização do passado. Essa tendência reflete 

valores e atitudes globais e locais.  

Fundada no ano de 1704, São João Del Rei surgiu como um núcleo urbano 

numa época em que a extração de ouro impulsionava a atividade econômica de 

modo geral. Uma das características marcantes da cidade são suas igrejas que 

começaram a ser construídas no estilo chamado de barroco mineiro, a partir de 

meados do século 18. Hoje, as principais atividades econômicas do município são o 

comércio e o turismo, incrementados pela comunidade universitária que cresceu 

muito na última década. Quem passeia pelas ruas bucólicas da cidade, geralmente o 

faz buscando respirar um pouco da atmosfera da sua cultura e história que, em certa 

medida, preservou monumentos que remetem ao passado colonial de séculos atrás. 

Assim, além da atividade comercial em si, a cidade estimula o “consumo” da sua 

cultura. O setor turístico divulga principalmente suas igrejas, museus e patrimônio 

arquitetônico como um todo8. Nesse processo se, por um lado, temos o patrimônio 

                                            
8 “O conjunto arquitetônico e urbanístico de São João Del- Rei foi tombado pelo Iphan, em 1938. O 
tombamento, não definiu a delimitação da área urbana a ser preservada, o que veio a acontecer em 
1947. O núcleo histórico constituía, na época, a área mais íntegra, onde estão igrejas capelas, pontes 
e os Passos da Paixão. O conjunto de bens imóveis tombados totalizam cerca de 700 imóveis. 
Escolhida Capital Brasileira da Cultura, em 2007, é uma das principais cidades históricas de Minas 
Gerais.” http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/290 
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“vendido” como atração turística, por outro temos sua institucionalização como 

“lugares de memória” visando preservar uma determinada visão sobre a história 

local.  

Um dos motivos de escolher São João Del Rei como cenário para 

desenvolver minha pesquisa em arte é, justamente, sua história, suas tradições e 

suas memórias (que remetem às vivências da minha infância na também tradicional 

cidade de Nova Era, onde nasci). Este é meu fascínio e minha busca. Gosto do 

“clima” do passado e sinto isso quando caminho pelas ruas e calçadas da cidade. 

Admiro suas tradições, como, por exemplo, as festas religiosas, procissões, 

congados, apresentações teatrais, de dança e musicais, especialmente os eventos 

que acontecem nas ruas, no entorno dos largos da Igreja de Largo São Francisco e 

no Largo do Carmo.  

Entre essas atividades culturais realizadas nas vias públicas de São João Del 

Rei, destaca-se a criação de tapetes de serragem, areia e pétalas de flores, feitos 

para enfeitar as ruas e calçadas da cidade por ocasião de algumas comemorações 

religiosas. Nesses momentos, as pessoas são convidadas a participar da confecção 

dos tapetes e, apesar do caráter efêmero devido à sua curta duração, para muitos, 

esses tapetes são constituídos, além dos materiais físicos, de uma memória coletiva 

voltada para a devoção. Para outros, eles são uma maneira de apropriação do 

espaço público pela via da criação artística. Os tapetes convertem-se em locais 

transitórios onde grupos religiosos ou não, reafirmam seus valores, suas crenças, 

seus rituais, (re)construindo suas memórias. São criados como fruto de ações 

coletivas que se repetem ano após ano, referenciadas no contexto cultural da 

cidade, tornando-se “lugares de memória” temporários integrados à arquitetura e ao 

traçado das ruas barrocas de São João Del Rei.  

No entanto, em comparação com outros usos do espaço das ruas e calçadas 

de São João Del Rei, como as festas populares e tapetes decorativos que acabei de 

mencionar, e levando em consideração o significado literal do conceito de “lugar de 

memória” elaborado por Pierre Nora, Jacques Le Goff e outros cientistas sociais, 

suponho que meu objeto de pesquisa deveria ser entendido como um “não-lugar de 

memória”. Quando utilizo os desgastes das calçadas de uma cidade carregada de 

tradição e memória como objeto, também me aproprio do tempo e dos seus sinais 
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impressos ali. Onde se observa que o trânsito das pessoas gastou o piso das 

calçadas que sofreram os impactos dos passos de diferentes tensões, se 

convertendo em possíveis lugares de uma memória urbana, percebe-se muitas 

vezes, ao mesmo tempo, a não-intencionalidade nas ações que resultaram nas 

marcas das calçadas. Assim, se os “lugares de memória” demandam uma intenção 

voluntária no seu processo de criação, os desgastes, trincas, “defeitos” e 

“deformações” que foram surgindo nas ruas e calçadas de uma cidade centenária 

como São João Del Rei, seriam sinais do tempo, mas não lugares de memórias, pois 

foram feitos pelo movimento de vai-e-vem espontâneo daqueles que construíram e 

constroem a história da cidade. O próprio suporte desse conjunto de sinais que já 

chamei aqui de “acervo gráfico espontâneo”, ou seja, as ruas e calçadas, apesar de 

terem sido feitas intencionalmente, quase nunca possuem um status de lugar 

comparável com uma igreja, museu ou qualquer outra edificação. Sendo assim, meu 

objeto de pesquisa está mais próximo da ideia de “não-lugar”, de ruína, que do 

conceito de lugar propriamente dito. No entanto, continua sendo um (não-)lugar de 

memórias da vida transcorrida no espaço urbano da cidade. 

 

6 - RUÍNAS, RESÍDUOS E LEMBRANÇAS – OLHARES SOBRE A 
PRESENÇA DO TEMPO. 
 

Além dos escritores, ensaístas e cientistas sociais mencionados 

anteriormente, o contato com as formulações teóricas do crítico de arte e crítico 

social britânico John Ruskin (1819-1900), foi importante para referenciar minha 

pesquisa poética. Mais precisamente seus livros “Pedras de Veneza” e “Lâmpadas 

da Memória”, que explicitam a base intelectual de suas teorias da restauração do 

século XIX, e nos quais o autor amplia o “sentido do monumento” defendendo a 

ideia de que “a história e a memória dos grupos sociais só se mantém através das 

obras e vestígios arquitetônicos feitos e deixados pelo homem” (RUSKIN, 2008, p. 

27). 

Segundo Claudio Amaral, Ruskin, em seu livro “Pedras de Veneza”, evoca e 

resgata o passado para o presente, afirmando que não existe espaço sem tempo, 

sem história. “Quando o tempo é apagado, o presente se ressente, perde-se de seu 
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vínculo com o futuro. Passa-se a vivenciar apenas um agora sem passado e por 

isso, sem futuro” (AMARAL, 2015, p.6), limitado às “experiências de superfícies sem 

profundidades”, sem história.  

Ruskin “acreditou não ser possível, nem desejável parar o tempo, porque 

significaria a própria morte”. Para ele “o tempo é o movimento entre passado, 

presente e futuro, fluxo de energias que não deve ser interrompido” (AMARAL, 2015, 

p.6). A própria energia da mente humana se alimentaria de temporalidades 

diferentes. Porém, expressava-se veementemente contrário à demolição de edifícios 

antigos, porque isso empobreceria a vida, desqualificando-a. Comparava o ato de 

demolir com um passar de borracha sobre a história. Ele reconhecia e defendia a 

conservação e restauração de prédios antigos, porque aí se encontraria a nossa 

memória. Para Ruskin, a ruína seria o próprio fim do monumento: “O bem, com uma 

temporalidade determinada, é vivo enquanto vive, mas irá morrer em seu trajeto 

existencial” (RUSKIN, 2008, p.55). 

Já a filósofa contemporânea Olgária Matos, em seu livro “Vestígios - escritos 

de filosofia e crítica social”, escreveu no capítulo intitulado “O sol triste das ruínas”, 

que estas são “resíduos e lembranças. Em meio ao desaparecimento, são, as 

ruínas, guardiãs do imperecível. São vestígios do invisível.” (MATOS, 1998, p.84). 

Para a autora, as ruínas seriam como partes retidas da história, fragmentos da 

memória que reabrem o passado, como recordações forçadas (MATOS, 1998). 

A ruína tem a característica de ser inintencional e transitória. Resiste ao poder 

destruidor do tempo, viaja em sentido inverso ao da morte. Atrai o olhar pelas más 

condições, por vezes, provocando tristeza: “a mais bela vitalidade, os mais belos 

esplendores desapareceram. A ruína é admirável. É miraculum que traduz 

maravilhamento. Paralisado pelo espanto” (MATOS, 1998, p.81). Em sua teoria, 

Matos abrange o entendimento sobre as ruínas afirmando que elas “contrariam o 

devir abstrato do tempo, compensando a sistemática tripartição, antes, durante, 

depois, pela dinâmica pas encore (ainda não) e jamais plus (nunca mais). As ruínas 

são testemunhas de um tempo antes do qual nada foi consumado e depois do qual 

tudo estará perdido” (MATOS, 1998, p.83).  
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A ruína é um “lugar em decomposição”, crivado de múltiplas temporalidades, 

se alterando, ganhando novos sentidos; talvez um projeto de “não-lugar”, como 

chamei as calçadas, que passam pelo mesmo processo. Os desgastes feitos 

durante longos anos nas calçadas são carregados em si de uma beleza não 

comparável a nenhuma outra, pois que são cheios de memórias passadas, podendo 

indicar, no presente, outro futuro. São os múltiplos olhares que revelam inúmeras 

visões, pois a realidade visível se mostra com muitas possibilidades, conforme cada 

olhar.  

As calçadas mostram a duração e a insignificância das coisas. Tudo passa e 

é efêmero. Elas estão nas ruas, “nos olhando”, mostrando nossa fragilidade. São 

repletas de vestígios do invisível, resíduos e lembranças.  

Porque cremos que a visão se faz em nós pelo fora, e simultaneamente, se 
faz de nós para fora, olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo 
para dentro de si. Porque estamos certos de que a visão depende de nós e 
se origina em nossos olhos, expondo nosso interior ao exterior, falamos em 
janela da alma. Porém, porque estamos igualmente certos de que a visão 
se origina lá nas coisas, delas depende, nascendo do “teatro do mundo”, as 
janelas da alma são também espelhos do mundo. (CHAUÍ, 1988, p.59) 

 

De acordo com o filosofo francês Georges Didi-Huberman, é pelo olhar que 

nos conectamos e decidimos pela retenção (apoderamento) ou “eliminação” de uma 

realidade ou de um objeto, por meio de um filtro individual. Se queremos nos 

apoderar de algo, seria imprescindível “incorporar” o objeto pelo olhar, tentando 

vencer a distância daquilo que vemos.  

“O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. 
Inelutável, porém é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo 
que nos olha. Seria preciso assim partir de novo desse paradoxo em que o 
ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois.” (DIDI-HUBERMAN, 1998, 
p.29) 

 

Minhas bases poéticas são constituídas através das impressões visuais 

submetidas ao meu olhar, pelo que vejo na cidade e pelo que falta nela, para 

transfigurar em arte. Procuro incorporar as percepções do meu olhar sobre o que 

está abaixo dos meus pés, nas calçadas, ao processo criativo de dar vida a objetos 

de arte. Nesse ver através da poesia, a cidade também “me olha” e, sobre ela, 

procuro retornar um olhar sensível, buscando alcançar dimensões além das 
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corriqueiras sobre os vestígios, cicatrizes e marcas deixadas nela ao longo do 

tempo. No entanto, nesse processo, é preciso considerar dois pontos: Primeiro, meu 

trabalho, apesar de pessoal e autoral está, necessariamente crivado de uma 

memória coletiva. Em segundo lugar, no meu processo criativo, preciso lançar um 

olhar sobre o passado, mas não posso me prender a ele, pois busco a expressão 

contemporânea.  

Assim, por um lado, recupero a proposta de ampliação do horizonte (criativo) 

baseado na história coletiva, do filosofo francês Merleau-Ponty, que diz:  

“Assim como meu presente vivo dá acesso a um passado que, todavia eu 
não vivo mais e a um porvir que não vivo ainda, que talvez eu não viva 
jamais, ele também pode dar acesso a temporalidades que eu não vivo e 
pode ter um horizonte social, de forma que meu mundo se acha ampliado 
na proporção da história coletiva que minha existência privada retoma e 
assume.” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.580) 

 

Bem como, por outro lado, retomo a crítica do presente, voltando-me ao 

passado, como John Ruskin, entre tantos outros autores fizeram, “embora um 

passado idealizado ou não necessariamente realizado para logo propor um futuro 

diferente do presente” (AMARAL, p.8, 2015). Neste sentido pode-se afirmar que 

Ruskin inventou um passado para criticar o presente e propor um futuro e esse é o 

movimento que procuro fazer no meu processo artístico/criativo.  

 

7 - DIÁLOGOS ARTÍSTICOS – REFERÊNCIAS.  
 

Além dos já mencionados irmãos Aprígio e Frederico Fonseca, e da escritora 

Fayga Ostrower, durante o andamento desta pesquisa, deparei-me com o trabalho 

de artistas que se tornaram referências importantes para mim, em razão dos 

processos teóricos, técnicos e artísticos aos quais eles se dedicaram, processos 

esses que se alinham ao que vinha desenvolvendo. Cabe, aqui, uma breve menção 

às suas pesquisas. 

O artista e professor Bruno Amarante (orientador desta pesquisa), em sua 

dissertação de Mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, intitulada “A 

estética da ruína como poética”, constata que o desenvolvimento dos seus trabalhos 
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demanda certas “apropriações estéticas”. Relacionando o tempo histórico e a 

memória, seu processo artístico parte da observação de “fragmentos arquitetônicos” 

da sua própria cidade, Belo Horizonte – “Resquícios da constituição da paisagem de 

outrora. Não por predileções estéticas, mas por tê-los como fragmentos mnemônicos 

da história do seu local (...), história que parece ser construída justamente pela 

fragmentação de sua própria paisagem.” (AMARANTE, 2013, p.36). 

Assim, Bruno Amarante utiliza dessa “caixa de memórias” residuais das 

ruínas, como se estivessem abertas a novos fragmentos. O casario antigo desperta 

seu interesse sobre a história da cidade, leva-o propor a necessidade de serem 

preservados como “arquivos de memória” (utilizando, por exemplo, a fotografia como 

registro) uma vez que a cidade está sendo modernizada a partir da destruição e 

substituição por novos edifícios (AMARANTE, 2013). As antigas edificações, apesar 

de se encontrarem em situação de plena decadência e abando, tornam-se para o 

artista, “monumentos de memória” por um lado, e por outro, imagens que estimulam 

seu potencial criativo, que provocam desejos poéticos. As imagens da ruína na 

poética do tempo e da memória tornam-se “camadas estratificadas de lembranças, 

de fragmentos do passado e a relação didática com a compreensão da vida. 

Sedimentação sobre a qual depositam as poeiras do presente e depositarão as do 

futuro” (AMARANTE, 2013, p.62).  

  

Figure 3 - Bruno Amarante. “Meta Vida”, 2010 –Terra	vermelha,	sementes	e	água. 
Fonte - Dissertação de Mestrado (AMARANTE, 2013) 
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Figure 4 - Bruno Amarante. Sem título, 2008. Madeira, poliuretano expandido, resinas e pigmentos minerais.  
Fonte - Dissertação de Mestrado (AMARANTE, 2013) 
 

Todo o processo teórico de Bruno Amarante na sua pesquisa e também sua 

orientação técnica foi fundamental para redimensionar meu trabalho.  

Foi também através de indicação de Bruno Amarante, que conheci o trabalho 

do ceramista contemporâneo Pekka Paikkari – artista irlandês nascido em 1960. 

Paikkari trabalhou num estúdio anexo ao Departamento de Arte Saudita na 

fabricação de potes. Sua longa história de atuação no meio artístico e poderoso 

simbolismo com a cerâmica, fez com que atingisse uma liberdade criativa incomum 

em seus painéis de paredes e pavimentos. De uma maneira bastante excepcional o 

artista tem superado o fosso entre o artesanato tradicional, o design e “arte livre”, 

tornando-se conhecido por sua versatilidade tanto na produção de utilitários como de 

obras únicas, a exemplo de inúmeras esculturas monumentais para espaços 

públicos. Hoje, seu trabalho é reconhecido internacionalmente e suas obras 

encontram-se, por exemplo, no Museu Victoria & Albert, em Londres, no Museu de 

Cerâmica de Barcelona e no Museu Shigaraki de Arte Cerâmica Contemporânea, no 

Japão. 

No seu processo artístico, Pekka Paikkari fez um estudo exaustivo das 

propriedades técnicas da argila e usa suas pesquisas de forma bastante 

surpreendente. Paikkari desenvolveu uma técnica única para a secagem da argila, 

que provoca trincas e rachaduras superficiais, como acontece na natureza, em 

regiões com acúmulo de argila seca. No entanto, o artista procura controlar esse 
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processo de modo a obter o padrão de trincas desejado, e sua técnica pode ser 

entendida como um “acidente controlado”. Depois de secas as peças de argila, a 

queima dá a luz a suas rachadas e chamuscadas peças, que às vezes incorporam 

pedaços de tijolos, cacos de telhas de barro e outros materiais de construção, como 

se já estivessem carregadas de história. Suas obras nascem como monumentais 

painéis com trincas, marcas e fragmentos que transmitem a impressão de um 

processo de tempo longo, de envelhecimento, quase como se estivéssemos 

observando um achado arqueológico. 

Inspirada pelas inusitadas técnicas e obras finalizadas por Pekka Paikkari, procurei, 

sem nenhum constrangimento e propositadamente, abraçar os acidentes e fatos 

brutos de minha produção, deixando as marcas na argila, trabalhando com e não 

contra as transformações incontroláveis da queima. Fazendo com que o ato de 

criação fique claro para todos que irão observar os painéis. Pretendi, assim, 

trabalhar a arte da cerâmica como uma espécie de arqueologia, ressonante com o 

tempo, memória e lugar.  

 

 

 

Figure 5 - Pekka Paikkari 
Fonte - http://www.pulsceramics.com/exhibitions/pekka-paikkari-2016/ 
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Figure 6 - Pekka Paikkari 
Fonte - http://www.pulsceramics.com/exhibitions/pekka-paikkari-2016/ 
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Figure 7 - 
 

 

Figure 7 - Pekka Paikkari 
Fonte - http://www.pulsceramics.com/exhibitions/pekka-paikkari-2016/ 



38 
 

 

 

 

 
Figure 9 - Pekka Paikkari 
Fonte - http://www.pulsceramics.com/exhibitions/pekka-paikkari-2016/ 

 

Figure 8 - Pekka Paikkari 
Fonte - http://www.pulsceramics.com/exhibitions/pekka-paikkari-2016/ 



39 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 10 - Pekka Paikkari 
Fonte - http://www.pulsceramics.com/exhibitions/pekka-paikkari-2016/ 
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Outra referência artística que me ajudou a alicerçar meu trabalho foi a tese de 

doutorado em artes visuais pela Universidade Estadual de Campinas, da professora 

Zandra Miranda, chamada “Impressões em cerâmica - Convite ao encontro caótico 

entre a cerâmica, a gravura e o fogo”. Aqui, incialmente, a autora fala da 

transformação da argila em cerâmica, e faz pensar o quanto é próxima do “sagrado”, 

do “místico”, a arte da cerâmica, pois o seu fazer passa por diversos rituais que 

devem ser seguidos para atingir os resultados esperados. Em suas palavras: “A 

submissão da terra a múltiplos processos de queima aponta para uma dimensão 

ritualística e intrinsecamente metafísica, a qual, tradicionalmente, acompanha a 

transfiguração do barro em matéria cerâmica” (MIRANDA, 2008, p.05).  

Na confecção dos seus trabalhos plásticos, a artista utiliza da técnica da 

gravura em cerâmica, satisfazendo o que ela chama de “um impulso ancestral 

movido pela vontade de permanência.” Este processo de “transferência da forma de 

um substrato para outro” (MIRANDA, 2008, p.54), está na origem dos seus painéis. 

Também no meu processo técnico utilizo os princípios da gravura para elaborar as 

matrizes dos desgastes das calçadas, numa pretensão de preservação ou 

prolongamento dos rastros da história da cidade. 

	

 

Figure 11- Zandra Miranda. “Manancial Negro” 
Fonte - Tese de Doutorado (MIRANDA, 2008). 
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Figure 12 - Zandra Miranda. “Série Ciliares”. 
Fonte - Tese Doutorado (MIRANDA, 2008). 
 
 
 

A série “Ciliares”9, criada por Zandra Miranda, conforme ela mesma 

especifica, “deriva diretamente das primeiras experiências de frottage direta de 

superfícies naturais.” Nesse processo a artista utilizou da própria superfície da terra, 

organizando os elementos em “planos superpostos e ritmos verticais a partir de 

linhas de espessuras diversas” (MIRANDA, 2008, p.79). Miranda argumenta sobre 

seu processo técnico na confecção dos módulos a partir das matrizes que foram 

feitas diretamente sobre a terra, para poder captar todos os detalhes visuais: “O que 

me atrai nos elementos plásticos recolhidos diretamente da natureza é algo que 

minha mão não seria capaz de recriar, uma profusão de detalhes e uma enorme 

precisão nas proporções” (MIRANDA, 2008, p.95). Assim, esse processo simples de 

frottage proporciona a fidelidade a todos os detalhes impressos nas matrizes, 

satisfazendo as pretensões da artista. 

                                            
9 “Ciliares: refere-se às matas ciliares, definidas pelo Código Florestal Brasileiro como qualquer formação 
florestal em margens de cursos d‘água. O nome vem do fato de serem tão importantes para a proteção destes 
fluxos d’água quanto são os cílios para os nossos olhos” (MIRANDA, 2008, p.79). 
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Por fim, cabe mencionar neste tópico um exemplo de trabalho contemporâneo 

com o olhar nas calçadas. O Projeto “Chão que eu piso” reúne diversificadas 

imagens de pisos pelo mundo e conta histórias através dos pavimentos. Pensando 

em valorizar os calçamentos que geralmente não são observados ao caminhar, a 

jornalista Paola Carvalho, interessada por detalhes arquitetônicos, começou a 

fotografar os pisos dos prédios que visitava em Belo Horizonte e por onde 

viajava. Nas redes sociais, amigos passaram a contribuir com a pesquisa, enviando 

fotos dos pavimentos que julgavam interessantes. Assim, a jornalista reuniu, 

em uma coleção virtual, fotos do chão em que ela e seus conhecidos pisavam, 

especialmente ladrilhos hidráulicos e mosaicos. A intenção não estava voltada só 

para a estética dos pisos, mas também para a história do lugar onde a pessoa se 

encontrava. Hoje já são mais de 200 registros próprios e 6.000 fotos de pisos 

históricos enviadas de cidades brasileiras e de outros países. Esse projeto tornou-se 

mais um estímulo para meu processo, dada sua atualidade, diversidade e riqueza 

visual, levando-me a ser uma melhor observadora dos lugares que piso, levando 

meu olhar novamente para as trincas e rachaduras nas calçadas, carregadas de 

histórias e memórias.   

 

Figure 13 - Projeto “Chão que eu piso” 
Fonte - http://followthecolours.com.br/art-attack/projeto-chao-que-eu-piso/  
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8 - O NEGATIVO ESCONDIDO NA MEMÓRIA VINDO À TONA. 

 

Partindo da observação dos processos criativos dos artistas mencionados 

anteriormente, procurei aguçar a sensibilidade e identificar insights que seriam 

interessantes para explorar no meu trabalho.  

Durante a concepção e criação dos módulos que comporiam suas séries 

plásticas, Zandra Miranda mostra que “o olhar artístico captura os fragmentos (...) os 

transforma através de diversos processos de apropriação, transferência e finalmente 

de transmutação” (MIRANDA, 2008, p.14). Esse passou a ser meu caminho na arte. 

E, para melhor trilhá-lo, recuperei uma frase de Kafka, que diz: “o que é positivo está 

dado, é então preciso descobrir o negativo” (BAVCAR, 1994, p.462). Este postulado 

resume o próprio conceito por trás das minhas obras. Ao confeccionar matrizes 

através de processos análogos aos da frottage e da gravura em material cerâmico, a 

partir dos desgastes e imperfeições das calçadas, explorar os conceitos de positivo 

e negativo era o que realmente me interessava. Quando me propus a trabalhar a 

poética impregnada na frase título desta pesquisa: “Um olhar sob nossos pés”, 

minha intenção foi buscar revelar toda a trajetória histórica literalmente encoberta 

pelos nossos passos, pelo nosso caminhar apressado.  

O não visto, o não observado se converteu na minha motivação. A ideia de 

trabalhar com os negativos das matrizes se deu justamente porque o negativo revela 

o escondido, o soterrado na memória, os resquícios de épocas anteriores. No 

entanto, nesse processo, o mostrar, o revelar e o ver estão para além da dimensão 

física do ato de olhar, de focar a visão no objeto. É como se o passado desse luz ao 

que se vai expor no futuro, reconfigurado em forma de arte, pois não seria possível 

recuperar uma memória “pura”, irremediavelmente perdida.  

O negativo nos é fornecido já pela obscuridade do momento vivido, isto é, 
pela experiência do existir no cotidiano, experiência tampouco alcançada, 
nem na clareira da memória que leva ao passado, nem naquela outra que 
cria uma luz de antecipação sobre o futuro (BAVCAR, 1994, p. 462). 

Impor um novo modo de ver, através da arte, se transforma num diálogo 

poético sobre o olhar, que captura algo distante no tempo e na história, que reside 
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na memória, neste caso, na memória urbana da cidade, revelada nas fissuras e 

marcas de suas calçadas.  

Para reafirmar esse entendimento sobre meu processo, recorro, aqui, ao 

pensamento do esloveno Evgen Bavcar, que tornou-se um renomado fotógrafo após 

dois acidentes que o levaram à cegueira. Em sua condição física de cego, Bavcar 

procura captar a essência do sentir e enxergar interiormente a memória dos objetos, 

para poder criar sua arte. O fotógrafo afirma: “Tentar enxergar a memória é perdê-la 

de vista para sempre. Se formos obrigados a imaginá-la andando atrás, somos ainda 

os escravos de uma memória física constrangida à fatalidade da perda do objeto” 

(BAVCAR, 1994, p.463). As obras criadas a partir de um substrato de memórias só 

podem existir através de aberturas por vezes frágeis, através das quais lançamos 

novos olhares sobre memórias soterradas no nosso interior. Portanto quando 

criamos por essa via, precisamos “sentir a memória”, senão ela se perde. 

Conforme Bavcar, não estamos prontos para criar a partir da memória se não 

nos propusermos a superar a “angústia diante da obscuridade do momento vivido, 

para ir ter com os outros espaços do possível” (BAVCAR, 1994, p. 463), espaços 

interiores, onde nos proporcionam lampejos de um passado ou “pré-imagens”. 

Assim, seríamos, hoje, “intérpretes das obras do passado, pois sua luz pertenceu 

àquele que construiu e idealizou, [sobre o qual não] possuímos senão o seu 

conhecimento relativo” (BAVCAR, 1994, p. 463).  

Portanto, nesta pesquisa, quando me aproprio das marcas e desgastes nas 

calçadas, me torno uma intérprete do que foi construído/destruído com o passar dos 

tempos, procurando acessar, com meu trabalho, esses frágeis lampejos de 

memórias. O modo de enxergar e sentir as memórias determina as condições de 

sua recriação.  
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9 - PROCESSOS TÉCNICOS E CRIAÇÃO. 

 

 
Na elaboração prática desenvolvida neste trabalho, almejei atingir uma      

identidade própria para as séries plásticas. Nessa produção autoral procurei, em 

cada série de painéis, dar uma unidade de acabamento, buscando um aspecto 

envelhecido, imitando as próprias calçadas, como achado arqueológico.  

Dentre as propostas, produzi um conjunto mesclando os universos da 

cerâmica, da gravura e da frottage, no qual realizei impressões na argila dos 

desgastes e fissuras das próprias calçadas. Em outro, resolvi fazer algumas 

experiências de provocações de trincas, semelhante ao processo de “acidente 

controlado”, desenvolvido pelo artista Pekka Paikkari. Ainda, nessa busca do 

processo criativo, desenvolvi uma série em que me inspirei na azulejaria hidráulica, 

realizando desenhos nas placas de argila, usando três técnicas de impressão da 

gravura: xilogravura uso da madeira, serigrafia uso da tela de naylon, stêncil, uso da 

folha de acetato transparente.  

Para auxiliar a compreensão dos procedimentos técnicos, resolvi fazer abaixo 

um detalhamento através dos registros fotográficos, com pequenos comentários.  
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Andando pela cidade e deparando com diversas formas criadas ao acaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 14 – Detalhes das calçadas no entorno da Igreja do Carmo 
Fonte – Arquivo de foto de Ana Guerra 
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As primeiras coletas das matrizes no entorno da Igreja do Carmo.  

  

Figure 15 - Coleta das matrizes 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 



48 
 

Os vários desgastes e trincas nas calcadas, observados e fotografados, pelas ruas 
de São João Del Rei.  

  

 Figure 16 - As trincas e desgastes das calçadas 
 Fonte – Arquivo de fotos de Ana Guerra 
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Coletas de trincas e texturas em outras localidades, criando outros painéis.  

 

 

Figure 17 - Coleta das imperfeições com continuidade 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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As placas depois de serem prensadas, eram enroladas em um plástico, para poder 
controlar a secagem e impedir a perda de umidade rapidamente, evitando o 
empenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 – Controle da secagem 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Para serem transportadas sem deformações as placas eram condicionadas em 
pastas de plástico, conservando assim a unidade e evitando a deformação. 

     

 

                                  

 

 

 

 

 

Figure 19 – Pastas de plástico para facilitar o transporte 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 

 

                       

 

 

 



52 
 

As primeiras placas que serviram como matriz 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 - Placas pelo método de frottage 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Foram feitas várias prensagens para aproveitar as inúmeras possibilidades 

disponíveis de texturas nas vias públicas da cidade.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 21 - – Placas pelo método de frottage 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Nesta fase, já se podia vislunbrar como ficariam os painéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 22 – Ideias dos painéis com as placas pelo método de frottage 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Foi tomado o máximo de cuidado na fase de secagem das placas evitando o 

empenamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23 – Ideias dos painéis com as placas pelo método de frottage 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Depois de secas, seguindo o processo de produção da cerâmica, as placas foram 

submetidas à primeira queima, chamada biscoito, à uma temperatura de 950ºc, e 

duração de dez horas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24 – Placas biscoitadas 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Em uma primeira experiência, havia imaginado utilizar as placas como carimbos, 

pensando na reprodução das peças na sua forma positiva, ou seja, com o relevo 

igual à forma original. Para isso realizei pequenos caixotes com as placas fixadas no 

gesso, criando um mecanismo de reprodução. Mas este método logo a seguir foi 

descartado, devido à problemas de retenção e por ser muito trabalhoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 25 – Reforço com gesso nas placas biscoitadas 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Algumas placas que foram reproduzidas por este método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 26 – Placas reproduzidas pelo método de prensagem nas placas biscoitadas 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Dando prosseguimento, segue abaixo a descrição do processo similar aos 
“acidentes controlados” de Pekka Paikkairi.  

   

 

 
Figure 27 - Preparo das placas com duas camadas, para provocar  trincar e continuar inteira. 

   Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Receita da barbotina branca (sem papel) e receita do paperclay (argila com papel). 

 

1 - Receita barbotina branca (sem papel).  

- Argila branca do Bruno...............................................62% 

- Caulim.........................................................................20% 

- Quartzo.......................................................................18% 

- Água............................................................................60% 

 

2 – Receita argila paperclay (com papel) para ser colocada no fundo. 

- Argila do LEC.............................................................70% 

- Argila branca do Bruno..............................................20% 

- Quartzo......................................................................10% 

 

Preparo da barbotina de paperclay:  

Misturar os ingredientes e adicionar água, até atingir uma pasta grossa. 

Bater o papel higiênico até ficar parecido com uma pasta. 

Colocar 7 partes da pasta de argila e 3 partes da polpa de papel ou seja 70% argila 

mais 30% de papel. Processo de feitura da placa. 
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Registro da preparação das duas Receitas. 

1- Receita Barbotina Branca ( Sem Papel) 

2- Receita Argila com Papel – Paperclay – para ser colocada  embaixo 

Os ingredientes foram pesados, misturados e posteriormente foi adicionada a água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28  – Preparação das duas receitas – Argila paperclay e barbotina branca. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Agitação com auxílio do misturador acoplado à furadeira. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29  - Preparação da receita – Argila paperclay. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Triturando papel para misturar na Receita da argila Paperclay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 30  - Preparação da receita – Argila paperclay - Trituração do papel. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Todas as placas foram feitas com duas camadas, sendo a de baixo com a massa de 

Paperclay, para evitar trincas e a superior feita com a Barbotina Branca. Já esta foi 

formulada para ter alto coeficiente de retração e provocar as trincas.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31  – A placa com duas camadas prontas. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Foto abaixo de uma calçada que tem detalhes da azulejaria hidráulica, servindo 

como inspiração para a criação de um tipo de painel.  

 

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32  – Calçada com detalhes de azulejos hidráulicos. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Agora descrevo o processo de produção das peças inspiradas nos ladrilhos 

hidráulicos.  

Utilizei dois processos distintos para realizar os “ladrílhos”. 

Passo a passo do primeiro método: 

1 – Em uma placa de fórmica (MDF), utilizando o desenho do estêncil, pintei com 

engobe as formas geométricas. Esse desenho será coberto por outras camadas de 

argila e absorvido. No final do processo, esse lado que será a superfície do ladrilho.  

2 –  Em volta do desenho, fiz um cercadinho de madeira, delimitando a altura e o 

tamanho do ladrilho. 

3 - Despejei primeiro a barbotina branca, que provoca trincas, até atingir uma 

camada de aproximadamente 0,4 a 0,5 cm. Deixei secar para formar as trincas.  

4 – A segunda argila ser despejada foi o paperclay, ou seja, a pasta de argila com 

papel que não trinca, com uma camada de aproximadamente 0,8 cm ou 1 cm. Essa 

camada se une com a de baixo, formando uma peça única. 
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Utilização do estêncil para pintar a placa de formica. 

  

 

   

Figure 33  - O uso do estêncil para pintar a placa de formica. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Segundo método: Registro da feitura dos estênceis. A única diferença entre este 

método e o primeiro, é que a aplicação do desenho foi feita diretamente sobre a 

superfície trincada do ladrilho, e não na fórmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 34  - Placa com duas camadas  e com trincas na superfície, pintadas 
usando o estêncil..  
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Resultado Final  

Painel inspirado em uma calçada com detalhes da azulejaria hidráulica em São João 
del Rei.  

 

   

 

Figure 35 - Painel inspirado nos ladrilhos hidráulicos  
Fonte – Arquivo de fotos de Ana Guerra 
 

 

Para a gravação na cerâmica foram empregados três técnicas de impressão da 
gravura:  
 
- Xilogravura: Uso da madeira. 

_Serigrafia: Uso da tela de naylon. 

_Estêncil: Uso da folha de acetato transparente. 
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PROCESSOS DE ESMALTAÇÃO. 

Primeiras experimentações.   

Foi preparada uma solução de minério de ferro para banhar as placas. Depois da 

aplicação essa camada é parcialmente limpa utilizando uma bucha umedecida, que 

deverá estar sempre limpa, deixando assim a solução de minério de ferro só nas 

trincas ou nos fundos das texturas.  

Após limpa a superfície, foi aplicada uma demão do esmalte 096 (esmalte de baixa, 

brilhante). E por fim, aplicada com spray, uma fina camada do esmalte Mate Bege – 

CMF 069 - (esmalte de alta, fosco), (Este esmalte foi comprado no HOBBY 

CERÂMICA /SP – Fone:(11) 5183.5892).   

 

Solução de Minério: 50% de minério de ferro peneirado na malha 80 mais 50% do 

esmalte 096. Hidratado com CMC para facilitar a aplicação nas placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

Os primeiros testes queimados na estufa do LEC (Laboratório de Cerâmica) – UFSJ. 

A uma temperatura de 1000º graus.        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36  – Placas biscoitadas que serviram de teste dos esmaltes. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Registro da esmaltação  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 – Fase de esmaltação. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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 O resultado da aplicação nas placas antes da queima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 – Placas esmaltadas antes da queima. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra   
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Para facilitar a aplicação do esmalte foi usado pincel chato de cerdas duras, antes 

da aplicação as placas eram umedecidas fazendo a mistura entranhar nas placas 

queimadas em biscoito.  

 

Figure 39 – Aplicação do esmalte com pincel chato 
de cerdas duras. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra   
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Depois de seco foi retirado o excesso da mistura, usando uma bucha do lado 

áspero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 40 – O minério de ferro moído e retirado o excesso do esmalte  com bucha seca. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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O excedente da mistura do esmalte 096, do pigmento do minério de ferro e o CMC 

foram recolhidos e guardados num pote, evitando desperdício do material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 – Etapas da aplicação da mistura – esmalte, minério de ferro e CMC. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Estas são peças unitárias que também receberam o mesmo processo de 

esmaltação com uma concentração menor do oxido de ferro. 

          

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 – Placas unitárias esmaltadas com menor quantidade de minério de ferro. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Também o mesmo processo de aplicação de esmalte foi feito nas placas que tem as 

duas camadas, ou seja, as receitas de barbotina (sem papel) e a de Paperclay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 – Nas placas de duas camadas foi aplicada a mesma mistura com esmalte 096 e minério de ferro. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Nas placas que formam os painéis: “Imperfeições Interligadas” também foram 

aplicadas à mesma mistura de esmalte e minério de ferro, em maior quantidade 

deste.                                                                                               

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 - Nas placas com imperfeições interligadas foi aplicado uma maior concentração de minério de 
ferro, junto com o esmalte 096. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Os painéis antes da queima no forno a lenha (catenário). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 – Todos os painéis esmaltados antes da queima. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Nestas peças unitárias, não foi usado a bucha de espuma por ser muito macia e não 

conseguir tirar o excesso da mistura da esmaltação, então foi usou uma escova com 

cerdas de metal, por ser mais resistente atingindo o objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 - Placas unitárias nas quais foi removido o excesso de esmalte com uma escova de cerdas de 
metal. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Fotos tiradas antes das peças serem colocadas no forno. 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 47 – Todas as placas que formam os painéis antes da montagem do forno 
catenário. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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PAINÉIS FINALIZADOS: 

Placas unitárias 

 

 

  

Figure 48 – Placas unitárias. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Painéis: “Texturas do Entorno da Igreja do Carmo – SJDR” 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 49 – Painéis: “Texturas do Entorno da Igreja do Carmo  – SJDR” 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Painéis: “Acidentes Controlados” estilo Pekka Paikkari. 
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  Figure 50 – Painéis: “Acidentes Controlados” estilo Pekka Paikkari. 

Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra  
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Painéis: “Trincas Provocadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 – Painéis: “Trincas Provocadas”. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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Painéis: “Imperfeições com Continuidade”.  
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Figure 52 - Painéis: ”Imperfeições com Continuidade”. 
Fonte – Arquivo de fotos  de Ana Guerra 
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10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  Quando propus realizar este TCC, uma das questões principais foi definir 

minhas linhas poéticas, ou seja, a criação de um estilo e conceito que 

acompanhasse e dessa coerência à minha produção plástica.  Almejava afinar 

minhas impressões visuais, meu modo de olhar, de como vejo a cidade, e perceber 

na mesma algo que pudesse transfigurar em arte. Assim, os painéis que apresento 

nesse TCC, foram frutos desse exercício de sensibilidade. Através do olhar atento, 

encontrei inspiração em algo que estava bem próximo, literalmente abaixo dos meus 

pés: as calçadas. 

 O contato com o livro “O que vemos, o que nos olha”, escrito pelo teórico 

contemporâneo DIDI-HUBERMAN, me fez refletir sobre essa proximidade, ou sobre 

o que está diante de nós, e tecer um elo com as calçadas. Quando ele fala que “O 

que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p.29), me levou a pensar que esse olhar vem impregnado de 

nossas memórias, nossas histórias. Dessa forma, à maneira que direcionei meu 

olhar para as calçadas, percebi a possível projeção das memórias de cada trinca, 

cada marca e desgaste, associada à memória de cada transeunte, seja atual ou que 

pisaram nessas calçadas há muito tempo. Sendo São João Del Rei uma cidade de 

mais de trezentos anos, suas calçadas estão mais do que impregnadas de história. 

Percebendo a riqueza dessas simples trincas - que geralmente incomodam a 

maioria – propus trabalhar com a revelação desses rastros da memória.   

No início desta pesquisa, quando na fase das coletas das matrizes, acabei 

envolvendo alguns moradores, que na observação do processo acabaram sendo 

sensibilizados por essa maneira de percepção do espaço. Eles foram provocados a 

um novo direcionamento do olhar sobre o espaço cotidiano: suas próprias calçadas, 

diante das portas de entrada de suas residências, onde são dados, diariamente, os 

primeiros passos em direção ao espaço público das ruas. 

  

Quanto aos resultados plásticos alcançados, fiquei satisfeita tanto pela 

riqueza de superfícies reveladas e pelos acabamentos alcançados nas cerâmicas. 

Também, algo importante sobre o resultado é que os painéis não precisam ser, 
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necessariamente estáticos. Esses podem ser montados em diversas combinações, o 

que dá à produção um caráter dinâmico.  

Agora imaginando estes painéis instalados nas paredes de uma galeria e 

observados pelas pessoas, penso que elas, ao olharem para meus trabalhos, serão 

instigadas a um novo olhar sob seus pés. Elas que, provavelmente, não paravam 

para observar as riquezas das texturas presentes nas calçadas - resultados de seu 

próprio fluxo - serão, portanto, chamadas a contemplar e perceber o reflexo de suas 

próprias vivências que imprimiram histórias e memórias nas vias da cidade. Marcas 

do tempo, transfiguradas em objeto de arte.  
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