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Resumo 
 
Este artigo é fruto da recente pesquisa Redes Vivas: nexos poéticos mediados pela 
cerâmica contemporânea1, focada no processo colaborativo que objetivou a construção de 
uma rede de encontros e comunicações com as pessoas em torno da cerâmica utilitária no 
espaço da vida cotidiana para a celebração de momentos e a produção das instalações 
Inventário e Imagens Amadas, apresentadas na exposição Convivendo2. As obras 
trouxeram discussões sobre a linguagem da cerâmica além do contexto tradicional – 
associada à outras linguagens, como a fotografia e o desenho –, refletindo sua inscrição na 
arte contemporânea.  
 
Palavras-chave: Cerâmica. Arte Contemporânea. Rede Colaborativa  
 
 
Abstract 
 
This article is the result of the recent research “Alive Nets: poetic connections mediated by 
contemporary ceramics”, that focus on collaborative process, aiming the construction of a 
network throughout meetings and communications with people around the utility pottery in 
their daily life environment, in order to celebrate moments and the production of the 
installations “Inventory” and “Images Loved”, presented in the solo show called “Living 
Together”. The works raised discussions about ceramic as a contemporary visual language, 
i.e., beyond the traditional context, and its association with other visual languages, such as 
photograph and drawing, reflecting its role in contemporary art.   
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As lembranças que vivem pela imagem 

 

Lembro-me que um dos melhores programas na adolescência era freqüentar, 

semanalmente, a feira livre de Casa Amarela, em Recife, com a minha mãe. A 

motivação para acompanhá-la não estava apenas em lhe fazer companhia ou ajudá-

la, mas, principalmente, em poder estar próxima, em ver, em tocar, em adquirir os 

objetos cerâmicos de terracota, que para mim tinham (e têm) tanta importância 

quanto a louça fina e porcelana utilitariamente servida na mesa e disposta nos 

móveis da casa que eu sempre admirei cotidianamente desde a minha infância.  
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Eu também apreciava, na feira, a maneira como os vendedores arrumavam 

as peças no chão ou em tabuleiros, separadas formalmente e por tamanhos, 

sobrepostas, encaixadas, empilhadas das maiores até as menores, em conjuntos, 

da mesma maneira como são guardadas nas cristaleiras e armários ou dispostas 

nos aparadores, mesas e outros móveis e locais da casa, como peças de quebra-

cabeças que me encantaram e ficaram gravados em minha mente. Essas imagens 

amadas permaneceram vivas para mim.  

Esse universo da matéria, da linguagem, do tema, era-me, inexplicavelmente 

familiar, mesmo sem eu ter contato, até então, com artistas, ceramistas, ateliês e 

olarias. Talvez, isso explique o motivo da minha prematura consciência acerca dos 

objetos cerâmicos que habitaram (e habitam) o meu cotidiano e o das pessoas e, 

justifique também, o meu desejo delineado desde aquela época de ser uma artista, 

uma ceramista. 

A relação entre as minhas lembranças da infância e a significação que os 

objetos cotidianos de cerâmica têm para mim estão na gênese da instalação 

Sublimatórios, de 2005, bem como das obras colaborativas denominadas Inventário 

[figuras 1 a 6] e Imagens Amadas [figuras 7 a 9], ambas de 2010. 

Abordando a infância como tema de devaneio, Gaston Bachelard escreveu 

sobre as “lembranças que vivem pela imagem, guardadas desde a infância, na 

memória”, que ele chamou de “imagens amadas”3. De fato, essas imagens 

permanecem vivas para mim, e se concretizaram em fios que teceram variados 

nexos poéticos mediados pela cerâmica contemporânea. 

 

A cerâmica no contexto da arte contemporânea 

 

A linguagem artística da cerâmica em sua matriz é artesanal, um processo 

rudimentar, realizada em várias etapas, portanto, assentada em bases tradicionais. 

Com um percurso histórico, desde a Pré-História, o entendimento da pesquisa 

experimental da cerâmica no contexto atual requer o acompanhamento da 

passagem da arte moderna (demarcada por especialistas de 1880 até 1960, 

aproximadamente) para a contemporânea. Sabemos que ambas são distintas no 
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que tange a diversas questões e que cada época guarda o “espírito de seu tempo” 

(zeitgeist). No entanto, as assimilações das tendências e rupturas geradas pelas 

várias correntes internacionais, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, durante 

o século XX, foram seminais aos desdobramentos históricos. Com o fim do 

modernismo na arte e o surgimento da pós-modernidade (na década de 1970), 

operaram-se mudanças definitivas relativas à concepção de arte, aos conceitos, às 

técnicas, aos materiais, portanto, redimensionando os processos poéticos, estéticos, 

teóricos, o papel do artista e o próprio espaço da arte.  

A arte produzida na cena contemporânea é, portanto, reflexo dos acúmulos e 

das experimentações históricas como, também, reflexo do próprio contexto 

contemporâneo, globalizado, híbrido, acelerado, transdisciplinar, plural, polissêmico, 

neobarroco, mestiço, aberto à alteridade etc. Justamente por isso, a arte 

contemporânea combina materiais, linguagens, tecnologias e locais de maneira 

ilimitada.  

A cerâmica enquanto reflexo da dissolução das fronteiras das linguagens 

(hibridismo), assimilou os caminhos e conceitos que se abriram, a partir da Arte 

Conceitual, da Arte Povera, da Arte Processual, da Arte Ambiental, da Performance, 

da Land Art, etc., onde artistas experienciaram a argila4 e o repertório da linguagem 

da cerâmica num contexto mais amplo, ou seja, desdobraram a cerâmica no “campo 

expandido”, nos termos de Rosalind Krauss, repleto de possibilidades distanciadas 

de seu núcleo técnico e formal. Neste sentido, o conceito de cerâmica 

contemporânea pode ser uma extensão do conceito de arte contemporânea, onde 

tudo se mistura, não existe mais pureza, tudo é passível de virar arte, tudo passa a 

ser conceituado com os prefixos Pós, Trans, Inter, Multi e Pluri. No entanto, não é 

simplesmente qualquer produção que seja realizada no “momento presente”, ou 

seja, um “termo temporal”, como explica Arthur Danto, mas a arte contemporânea 

“passou a significar uma arte produzida dentro de uma certa estrutura de produção 

nunca vista em toda a história da arte”, ele explica que “o contemporâneo é, de 

determinada perspectiva, um período de desordem informativa, uma condição de 

perfeita entropia estética. Mas é também um período de impecável liberdade 

estética. Hoje não há mais qualquer limite histórico. Tudo é permitido.”5  
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No caso da cerâmica, pode se considerar sua natureza intrínseca, sua 

linguagem, ou seja, uma série de repertórios matéricos, teóricos, práticos, 

conceituais, históricos, sensíveis, espirituais, que são inerentes ao universo 

cerâmico e que estão além do formalismo, inclusive se hibridizando com outras 

técnicas, linguagens, tecnologias etc., pois se inserem na pluralidade de tendências 

das práticas artísticas da arte contemporânea, em diversos tipos de poéticas, não só 

as tridimensionais. Se “a arte contemporânea é impura” e “pluralista em intenção e 

realização”6, como afirmou Danton, por extensão, a cerâmica, também.  

Portanto, a cerâmica há muito tempo deixou de ser, apenas, veículo (meio) 

para outros fins, especialmente escultóricos, para outros materiais, revelando um 

pouco mais do seu enorme potencial, transcendendo conceitualmente o que, 

historicamente, lhe é intrínseco – a sua funcionalidade.  

Ainda que centrada na cerâmica utilitária no espaço do cotidiano, as 

instalações Inventário e Imagens Amadas, comentadas a seguir, hibridizaram 

linguagens: cerâmica e fotografia, cerâmica e desenho, gerando extensivamente 

imersão, presencial, em espaços, também híbridos. 

 
 

Inventário 

 

Instalação, inicialmente, pensada para configurar sobre várias prateleiras 

numa única parede, composta por diversos objetos utilitários de cerâmica – tanto 

industrial, quanto artesanal – porcelana, terracota, grés, raku etc., mas, que se 

desdobrou numa série fotográfica com a mesma denominação durante o processo 

de estudos fotográficos dos objetos a serem incluídos na instalação. Surpreendi-me 

com o resultado plástico e visual das fotografias, elas me indicaram um novo 

caminho. Assim, a gênese da série fotográfica Inventário, 2009-2010 surgiu do 

desdobramento da idéia inicial. A partir daí, a questão passou a considerar a 

inclusão do outro na obra. Mediar a participação do outro envolvia encontros 

presenciais com as pessoas em seus lares, focando os objetos em seus contextos 

específicos. Promover os encontros foi um dado significativo do processo, pois, as 

pessoas partilharam seu mundo mostrando seus espaços de pertencimento, privado, 

afetivo, a relação e manutenção que estabelecem com os objetos e suas histórias. 



4434 
 

 

Analisei o que dispunham na casa e fotografei o que me chamava a atenção – as 

imagens do cotidiano, as cenas domésticas aleatórias e as propositalmente 

organizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a série fotográfica produzida, surgiu a questão da configuração da 

instalação no espaço expositivo, pois não seguiria o padrão de montagem de 

exposição fotográfica tradicional sobre a parede. Então, ela foi incorporada à 

instalação Inventário, 2010, composta por quarenta e sete fotografias digitais, 

ampliadas sobre papel fotográfico (no tamanho 20 x 25 cm), refiladas, laminadas e 

montadas sobre foam board. Dispostas em conjuntos distintos sobre doze 

prateleiras de madeira revestida na cor branca e presas nas paredes, à 1,20m em 

relação ao piso. As fotografias foram justapostas em grupos afins: pelas 

    

    

FIGURAS 1 a 4 – Rosilda Sá, Inventário (série fotográfica), 2009 - 2010 
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características visuais da imagem – cor, luz e sombra, figura e fundo; pela relação 

com a natureza – plantas; pelas formas de organização – empilhadas, arrumadas 

sobre prateleiras, dentro de armários, penduradas sobre ganchos; pela seleção 

formal – formas circulares, ovais, cilíndricas etc.; pela funcionalidade; pelos 

elementos gráficos das cerâmicas. Ainda que o aspecto funcional seja inerente aos 

objetos cerâmicos, destaquei a plasticidade dos próprios objetos e das composições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventário traz a banalidade, o requinte, os rituais da vida cotidiana doméstica, 

através da cerâmica utilitária (a poteria e a louça fina). Apresenta o potencial da 

cerâmica enquanto imagem fotográfica e objeto, que revela o uso (funcionalidade), o 

que guardam de memória, de lembranças e sua obsolescência, destacados em 

conjuntos ou isoladamente que meditam e nos observam à espera. Uma poética que 

transita entre a fotografia e a cerâmica, numa síntese visual híbrida. A obra 

reconfigurou o sentido da cerâmica, na medida em que expôs sobre as prateleiras 

as fotografias, como se fossem os próprios objetos cerâmicos, elas são a 

representação da representação. As fotografias sobre as prateleiras são 

convincentes e ressignificam o conceito de cerâmica. 

O objeto utilitário cerâmico co-habita o espaço de convívio, protagonizando 

ritos domésticos diários, acumulando camadas de história, presentes em diversas 

     

FIGURAS 5 e 6 – Rosilda Sá, Inventário, 2010 

fotografias e madeira; dimensões variáveis 

Fotos Vera Lúcia Almeida e Rosilda Sá 

Vista da instalação na Galeria Cañizares/EBA/UFBA, Salvador 
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situações. Eles estão impregnados de lembranças. Mesmo quando os objetos vão 

para um antiquário e são vendidos para outras pessoas eles reverberam suas 

histórias, transmitidas de geração a geração, numa rede viva. Jean Boudrillard 

destaca questões diversas incorporadas ao cotidiano dos objetos: “[...] como os 

objetos são vividos, a que necessidades, além das funcionais, atendem, que 

estruturas mentais misturam-se às estruturas funcionais e as contradizem, sobre que 

sistema cultural, infra ou transcultural, é fundada a sua cotidianidade vivida.”7 As 

imagens fotográficas representam o real, revelando o estado existencial dos objetos, 

como as pessoas convivem com a cerâmica, ou seja, como elas guardam, mantém e 

os dispõem nos espaços da casa, acompanhando o fluxo da vida. São cenas do 

cotidiano. O cotidiano de cada pessoa ou grupo familiar é singular e particular. 

A obra não pretende discutir acerca do design cerâmico e sua funcionalidade 

no contexto doméstico – seja artesanal ou industrial –, mas o que ativam de 

lembranças no observador, na medida em que expõe o espaço humano e suas 

relações diárias entre as coisas (objetos), especialmente os de cerâmica, e suas 

mudanças constantes (usar, servir, preparar, arrumar, conservar, limpar etc.). Ao 

abordar sobre “a substância da vida diária”, o cotidiano, como tema do recurso 

fotográfico, Charlotte Cotton explica que:  

[...] normalmente ignoramos esses objetos ou os mantemos na periferia da 
visão, talvez não os consideremos a princípio como temas visuais legítimos 
dentro do léxico artístico. Estas fotos preservam a realidade da coisa que está 
sendo descrita, mas seu tema é conceitualmente alterado por causa da 
maneira como os objetos são representados. Por meio da fotografia, a 
matéria cotidiana é dotada de uma carga visual e de possibilidades 
imaginárias que vão além da sua função trivial. Tratamentos sensuais e 
saborosos, mudanças na escala ou no contexto típico, simples justaposições 
e correlações entre formas e formatos – todas estas técnicas são 

empregadas nesta abordagem.
8
  

 

A fotografia foi usada como foco central no território da cerâmica, se 

apresentou como uma extensão da própria linguagem da cerâmica, na medida em 

que o tema e o conceito importaram mais do que a “qualidade fotográfica”, pelo fato 

de ser uma ceramista fotografando cerâmicas e não uma fotógrafa fazendo o 

mesmo, as fotografias revelaram o modo como eu olhei cada objeto e de onde, ou 

seja, uma ação de uma ceramista. Para além do retrato da realidade, a fotografia é 

um veículo que materializa idéias por escolhas, enquadramentos, composições, 
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recortes etc., revelando o olhar singular do artista que está por trás da câmera, 

inserido num determinado contexto histórico e cultural.  Maria Celeste de Almeida 

Wanner considera que “[...] o ingrediente mais importante da imagem poderosa é o 

conceito. A mistura do talento para criar um conceito e a habilidade de saber 

expressá-lo são os dois aspectos mais importantes para se criar uma fotografia 

conceitual convincente.”9  

Do ponto de vista técnico, escolhi as cenas, percebi os detalhes, enquadrei e 

fotografei usando uma câmera amadora Sony – cyber-shot, de 7.2 megapixels, sem 

recurso especial de iluminação. As fotografias têm tiragem (edição) limitada e 

poderão ser apresentadas de várias maneiras. Trabalhei com a “lógica mimética da 

fotografia”, com o gênero tradicional denominado natureza-morta10 (composições 

utilizadas pelos pintores clássicos e modernos), fazendo registros de uma rede viva, 

colaborativa. O recurso fotográfico centrado no tema do cotidiano tem na Arte 

Conceitual sua utilização, Cotton analisando a questão diz: 

A arte conceitual usou a fotografia como meio de transmitir idéias ou atos 
artísticos efêmeros, fazendo as vezes do objeto de arte na galeria ou nas 
páginas de livros e revistas de arte. Essa versatilidade do status da fotografia, 
como documento e evidência da arte, tem uma vitalidade intelectual e uma 
ambigüidade bem usadas pela fotografia artística contemporânea. Da mesma 
maneira como essa forma de fotografia subverteu os padrões convencionais 
do que era considerado um ato artístico, também demonstrou um modo mais 

banal de fazer arte.
11  

 

Ainda abordando a questão histórica, destaco a aproximação mais 

significativa para Inventário em todos os seus estágios (idealização, produção, 

exposição), a fotografia acompanhada do texto Articles of China, de Willian Henry 

Fox Talbot (1800 - 1877), publicada no primeiro livro comercial com ilustrações 

fotográficas, em 1844, The Pencil of Nature (O Lápis da Natureza), produzido pelo 

próprio Talbot. Ele foi pioneiro na fotografia e inventor do negativo fotográfico. Num 

trecho do texto está ressaltado, com outras palavras, sobre a síntese que a 

fotografia faz da cena com os objetos dispostos sobre as prateleiras, ou seja, a 

fotografia apresenta de maneira completa cada detalhe o que, habitualmente, seria 

descrito a partir de um “inventário escrito”. A fotografia de Talbot mostra os objetos 

reais expostos sobre prateleiras, ao contrário, na instalação Inventário, são as 

fotografia expostas como objetos cerâmicos, a representação da representação, 
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como já abordei, revelando o inventário de uma rede viva, colaborativa. É evidente 

que a idéia para pensar a instalação bebeu nessa fonte e se desdobrou. 

 

Imagens Amadas 

 

Um ambiente tridimensional de imersão sensorial, composto por desenhos de 

objetos utilitários de cerâmica feitos de argila queimada (terracota pintada), um 

espaço híbrido entre cerâmica e desenho (forma e matéria). A instalação Imagens 

Amadas, 2010, apresenta vasta tipologia – desenhos de vasos, jarros, potes, 

panelas, vasilhas, tigelas, chaleiras, bules, xícaras, copos, pratos, pires, moringas, 

terrinas, talhas, bacias, fruteiras, quartinhas etc. –, montados sobre pregos nas 

paredes, na altura de 1,80m. Essa altura delimitou, também, o olhar que não se 

elevava para o teto, mas direcionava para o piso. O olhar caminha com o corpo e se 

insere no espaço enquanto atitude estética. O partido arquitetônico foi determinante 

para definir a obra no espaço, ele não é apenas o lugar que a abriga, ele se funde à 

obra, e só durante a montagem ela se presentificou. A instalação enquanto 

modalidade artística é transitória para cada espaço ativo. 

Da mesma maneira que eu fui recebida pelas pessoas em seus lares na 

produção da obra Inventário, eu as recebi em meu ateliê para trabalharmos juntas 

em outro projeto de obra colaborativa, mantendo a rede viva. A casa é o lugar de 

cada pessoa, o ateliê é o meu lugar enquanto artista, o lugar de pertencimento. 

Tanto a casa, quanto o ateliê, além de locais privados, são também locais de 

encontros e trocas. Eu fui a anfitriã, partilhei o meu mundo com o outro, acolhi os 

convivas à mesa, modelamos (modelar é gesto afetivo), oportunizamos as 

experimentações com a cerâmica, plasmar a matéria-prima, o processo artesanal 

com a técnica do rolinho (da tradição oral dos fazeres arcaicos dos índios 

amazônicos), um encontro com a criatividade e a descoberta, desfrutamos da rica e 

divertida comunicação e da celebração mediada pela simplicidade dos desenhos 

das cerâmicas utilitárias. Assim, parte da instalação Imagens Amadas foi produzida 

por várias pessoas que vieram ao meu ateliê em momentos de convivialidade no 

processo criativo e poético, denominados Encontros modeladores. 
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Não só produzir cerâmica, mas o gesto de encontrar pessoas, encontrar 

possibilidades, o compartilhamento, a sinergia (a forma viva é para trocar, é a 

essência do vivo, se não trocar o indivíduo morre), a rede é viva, é vida. Ter o outro 

como partícipe do processo, sentir que a construção da obra depende de nós – o 

pronome do grupo, do coletivo, do social. Comungar com o outro, todos somos 

artistas nessa construção coletiva, nesta modelagem lúdica. Estar com o outro, 

trabalhar com o outro, a cerâmica favorece esta ação. Minha ação propositora 

considera a obra enquanto sistema aberto, de trocas e comunicações, em 

manifestações vivas de alegria e prazer. 

   

  

  FIGURAS 7 a 9 – Rosilda Sá, Imagens Amadas, 2010  

Terracota pintada sobre pregos; dimensões variáveis 

Fotos Edgard Oliva 

Vista da instalação na Galeria Cañizares/EBA/UFBA 
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Os desenhos feitos por cada pessoa, com fios de argila queimada (terracota), 

são como objetos utilitários produzidos por vários oleiros, a diferença é que não são 

escultóricos, são contornos definindo formas, ainda que possam ser tocados, 

manipulados. Os desenhos por serem de cerâmica, ressignificam a própria 

cerâmica, pois, ela aborda sobre a cerâmica, reforçando os valores manuais e 

coletivos do fazer cerâmico. A cerâmica utilitária enquanto desenho historicamente 

construído, faz parte do patrimônio cultural universal, bem como, da memória e dos 

arquivos visuais domésticos cotidianos das pessoas. Para mim, os objetos 

cerâmicos sempre exerceram um fascínio, desde os mais simples até os mais 

sofisticados, como destaquei anteriormente, são, portanto, o que denomino imagens 

amadas, também título das obras (série fotográfica e instalação).  

Parte da produção foi pintada ainda com os fios de argila molhados, e parte 

com os desenhos já queimados. A relação entre as ações das obras colaborativas 

Inventário e Imagens Amadas foi também estabelecida no espaço expositivo, elas 

dialogaram, pois, tanto as formas, quanto as cores das cerâmicas nas fotografias 

tinham relação com as formas e cores dos desenhos de terracota (inclusive o 

dourado). Predominando, nos desenhos, cores vivas, puras. Além de ambas 

incitarem as memórias visual, tátil, gustativa e olfativa das pessoas, remetendo à 

tudo que envolve a função utilitária da cerâmica. 

Considerando que a minha produção dialoga com dois pólos: a produção de 

raiz (ligada à tradição oral e ao patrimônio cultural imaterial); associada à 

contemporaneidade, à mistura, à impureza, ao cotidiano, produzi utilizando a 

monoqueima oxidante em forno de estrutura fixa a lenha, com chama direta como 

parte processual e conceitual da minha poética. As transformações físico-químicas 

da matéria-prima perecível, enquanto crua, em matéria resistente ao tempo, em 

diversos contextos. Durante a produção dessa obra realizamos sete fornadas. 

A proximidade poética com Imagens Amadas está em Celeida Tostes com 

Gesto Arcaico e na série de instalações Nexos12, de minha autoria. Igualmente às 

obras citadas, em Imagens Amadas foi ressaltado o caráter processual, colaborativo, 

relacional e visual.  
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Como já explanei anteriormente, a cerâmica no contexto doméstico deflagrou 

a criação de uma rede colaborativa, de encontros (denominados Encontros 

modeladores) e comunicações com as pessoas, visando a produção das obras e a 

celebração de momentos. Processo produzido fora do espaço mercantil, sem valor 

pecuniário, o que prevaleceu foram os encontros, situados no contexto da “arte 

relacional” definida por Nicolas Bourriaud como a arte que “[...] se desenvolve em 

função de noções interativas, conviviais e relacionais.”13, ou seja, a cerâmica 

funcionou como “dispositivo relacional”, de estarmos juntos, a convivialidade, as 

colaborações e trocas, uma proposta de prática artística enquanto “campo fértil de 

experimentações sociais”, como considera o autor, esboçando “utopias de 

proximidade”14. Foi convivendo e ceramicando15 que reforçamos as amizades e as 

comunicações, ou seja, a qualidade das relações.  

 

Convivendo e ceramicando 

 

Reconheço que quanto mais aprofundo os meus estudos, me convenço que a 

vida, a cerâmica e a arte se entrelaçam em redes vivas, colaborativas, para fazerem 

e terem sentido, pois, para mim, dialogam em ações (cotidianas), em processo, 

conjugadas em verbos no gerúndio: convivendo e ceramicando, inclusive reforçado 

pelo fato de que sou uma ceramista. 

Sendo assim, convém ressaltar: O que é a cerâmica no contexto da 

humanidade? A cerâmica representada pelos objetos utilitários é um dos adventos 

da civilização ao longo da história da humanidade, desde a Pré-História, ligada aos 

fundamentos da existência – da manutenção da vida, ao abrigo dos corpos nos 

sepultamentos –, além dos objetos rituais de mediação com o sagrado. Embora 

predomine seu lugar de destaque no contexto cotidiano das pessoas, pois, a 

cerâmica é a forma estável da convivência do grupo. O lar, a casa, o conforto, a 

proteção, os alimentos, os líquidos, as plantas, as flores, as celebrações sempre 

tiveram nos recipientes cotidianos de cerâmica o seu foco, presentes na vida 

doméstica, independente da classe social, revelando suas tradições, suas 

memórias, suas necessidades, seus estilos, rituais domésticos, ou seja, a identidade 
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cultural e social de cada povo que se hibridiza e se massifica cada vez mais com os 

efeitos dos processos expansivos da globalização. 

 

Notas 

 
1
 Desenvolvida entre 2009-2011 durante o Mestrado em Artes Visuais, da Escola de Belas Artes, da 

Universidade Federal da Bahia (PPGAV/EBA/UFBA), sob a orientação da Profª Drª Maria Celeste de Almeida 
Wanner. 
2 

Exposição final do Mestrado, realizada na Galeria Cañizares (EBA/UFBA), no período de 23 de setembro a 08 
de outubro de 2010 (Cf.: <www.rosildasa.blogspot.com>). 
3 

BACHELARD, Gaston. 1988, A Poética do Devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 20.
 

4
 Termo usado nas pesquisas científicas sobre a matéria-prima (também denominada barro). Estudo pioneiro, 

não publicado no Brasil, sobre o percurso histórico e poético centrado no barro, para abordar sobre a linguagem 
da cerâmica, desde o seu advento na Pré-História até a arte dos anos 1970 foi realizado pela Profa. Dra. Isabela 
Mendes Sielski na sua tese denominada El Barro en el Arte: materialidad y “limites”, no Doutorado em Escultura 
como Prática e Limite, da Universidad del Pais Vasco, em Bilbao, Espanha. 
5
 DANTON, Arthur C. Após o fim da arte: A Arte Contemporânea e os limites da História. São Paulo: Odysseus, 

2006, pp. 12, 13, 15. 
6 

Ibidem. pp.12, 20. 
7
 BOUDRILLARD, Jean. As estruturas do arranjo. In: _____. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 

1973, pp. 10-11. 
8
 COTTON, Charlotte. A Fotografia como Arte Contemporânea. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 115. 

9
 WANNER, Maria Celeste de Almeida.  Paisagens Sígnicas: uma reflexão sobre as artes visuais 

contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2010, p. 249.  
10

 Susan Woodford explica que “Toda sorte de objetos inanimados constitui tema adequado para naturezas-
mortas, pois a habilidade do artista faz-nos subitamente cônscios das propriedades estéticas de coisas comuns e 
vulgares.” (1983, p.40). 
11

 COTTON, op. Cit., p.22. 
12

 Cf. MEDEIROS, 2009; 2011. 
13

 BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 11. 
14

 BOURRIAUD, op. Cit., 2009, p.13. 
15

 Essa palavra, ainda que apresentada como verbo no gerúndio, não é encontrada em dicionário. Ela foi usada 
no título do livro dos ceramistas Paulo James e Jean-Jacques Vidal. 
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