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RESUMO 

Esta pesquisa pretende evidenciar, conhecer e divulgar a trajetória artística a partir da 
história de vida da artista ceramista Tânia Resmini. A referida artista é conhecida a nível 
nacional e internacionalmente pela sua produção na esfera da arte cerâmica. É através da 
investigação da memória, do processo de criação, os meio que serão utilizados para trazer à 
tona informações e vivências armazenadas durante toda sua trajetória artística. A 
metodologia usada será a partir de uma abordagem qualitativa, cujos dados serão coletados 
a partir de entrevistas narrativas e análise documental. Esses processos de coleta de dados 
e investigação se darão no ateliê da artista, a fim de aproximar-me mais de seu contexto e 
de suas concepções, seu posicionamento frente à arte atual, e acerca do seu fazer. 
 
Palavras-Chave: Trajetória artística; História de vida; Ceramista 
 
 
ABSTRACT 
 
This research attempts to uncover, understand and disseminate the artistic life from the life 
history of the artist potter Tania Resmini. This artist is known nationally and internationally for 
its production in the field of ceramic art. It is through the research of memory, the process of 
creation, the means will be used to elicit information and experiences stored throughout his 
artistic career. The methodology used is from a qualitative approach, the data will be 
collected from narrative interviews and documentary analysis. These processes of data 
collection and research will be in the artist's studio, so I approached it from its context and his 
views, his position on the current art, and about their work. 

 
Key words: Artistic Trajectory; Life History; Potter 
 
 
 
1. Introdução 

Pesquisar a respeito das trajetórias e vidas de artista tornou-se um meio de 

conhecer e divulgar a produção desenvolvida ao longo de um transcurso vivencial. O 

presente estudo tem como meta básica apresentar dados parciais, da pesquisa que 

esta sendo desenvolvida a respeito da história de vida e trajetória artística da arte 

ceramista Tânia Resmini. 

O objetivo fundamental da pesquisa é abordar a trajetória artística, incluindo sua 

história de vida da arte ceramista Tânia Resmini, como produtora de arte 
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contemporânea no Rio Grande do Sul a partir da linguagem da cerâmica. É através 

do estudo, da pesquisa sobre histórias de vida e trajetórias artísticas que se pode 

obter informações e conhecimentos sobre as produções artísticas de determinados 

artistas plásticos ao longo de sua existência vivencial. 

CHIZZOTTI (2009) comenta que  

a história de vida ou relato de vida pode ter a forma autobiográfica, onde o 
autor relata suas percepções pessoais, os sentimentos íntimos que 
marcaram a sua experiência ou os acontecimentos vividos no contexto da 
sua trajetória de vida. Pode ser um discurso livre de percepções subjetivas 
ou recorrer a fontes documentais para fundamentar as afirmações e relatos 
pessoais. (CHIZZOTTI, 2009, p. 95) 

Ao se abordar a trajetória artística e história de vida requerem a compreensão dos 

processos que irão permear estes caminhos como o caso da memória, do processo 

de criação, da matéria - prima. A memória é única e individual e por mais que 

vivamos em momentos, lugares e com pessoas em comuns, com mesmo contexto e 

cotidiano, as percepções e significados serão distintos. HALBWACHS (2006) 

comenta que:  

se a nossa impressão pode se basear não apenas na nossa lembrança, 
mas também na dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa 
recordação será maior, como se uma experiência fosse recomeçada não 
apenas pela mesma pessoa, mas por muitas. (HALBWACHS, 2006, p. 29) 

Estudar a memória acarreta trazer á tona muitas informações armazenadas durante 

toda uma existência. Memória não é somente o lugar onde as lembranças são 

guardadas e se acumulam. Pois a cada nova impressão, fato, há modificações no 

sistema. Baseada em SALLES (2008), que comenta a respeito dessa situação, a 

memória é ação, ou seja, essencialmente plástica, as lembranças, são 

reconstruções, são redes de associações responsáveis pelas lembranças e sofrem 

modificações ao longo da vida. Nós nos modificamos e assim altera-se a percepção 

que temos de nosso passado, mudando nossas lembranças.  

Junto à memória ouros aspecto extremamente importante na construção de uma 

obra artística se da através do processo de criação onde se procura compreender o 

modo de como se desenvolvem os diferentes meios do processo de constituição da 

obra de arte. Toda essa investigação é sustentada a partir do acompanhamento dos 

percursos de criação, a partir de documentos deixados pelos artistas como diários, 

anotações, esboços rascunhos, projetos, dentre outros. Através das relações dos 
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registros com as obras pode-se encontrar um pensamento em construção, como 

comenta SALLES (2008), 

cabe àqueles que se interessam pela criação artística entender os 
procedimentos que tornam essa construção possível. Os documentos dos 
processos investigam um método de pesquisa fiel à experiência guardada 
nesses registros. As descobertas feitas saem, portanto, de dentro dos 
próprios processos, isto é, são alimentadas pelos documentos que 
parecem necessários aos artistas ao longo de suas produções. Podemos 
perceber um interesse crescente por esses materiais, que fica patente nas 
inúmeras exposições nacionais e internacionais de esboços, rascunhos ou 
caderno de artistas. Esses documentos oferecem um grande potencial de 
exploração que ultrapassa, sem duvida alguma, o olhar curioso atraído pelo 
fetiche que os envolve (SALLES, 2008, p. 13-4). 

Em sua busca e pesquisa, Tânia gosta de preparar suas massas de modo que as 

massas adquiram a consistência e plasticidade desejada.  Com a variedade dos 

tipos de argilas pode tirar proveitos das incompatibilidades. Com a pesquisa que 

Tânia realiza com os diferentes tipos de argila muitas vezes surgem imprevistos que 

ela denomina de defeitos que viram efeitos. Para ela esses acasos que ocorrem 

possibilitam grandes descobertas, que estão sempre surgindo. Ao pensar que já 

havia trabalhado com todas as variantes possíveis com as placas eis que surgem 

novas e inúmeras possibilidades de trabalho e pesquisa. 

SALLES (2008, p. 22) comenta a esse respeito que com “essa intervenção do acaso 

é observada nos relatos dos artistas de imprevistos externos e internos ao processo, 

que são enfrentados de diferentes maneiras e recebem tratamentos diversos; 

podem, porém, ser responsáveis por interessantes descobertas”. E todas essas 

possibilidades são permitidas pela matéria –prima que desencadeia a cerâmica, ou 

seja, a argila. 

Da terra, água, fogo e a manipulação do homem nasceu a cerâmica. Com esses 

elementos foi preciso formar um diálogo, adentrar em suas entranhas e reconhecer 

a disposição e condições que cada elemento permite de modo a ser manipulado. 

Baseada em NAKANO (1989) que ao se fazer cerâmica, podemos mais que em 

qualquer outro tipo de manifestação artística, sentir, contatar e participar desse 

movimento perpétuo de transformação cósmica, pois ela lida diretamente com os 

elementos que constituem o universo: Terra, Água. Ar, Fogo. Com a terra e a água 

preparamos a nossa matéria-prima básica: a argila. O fogo e o ar atuam sobre a 
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matéria durante todo o processo e de forma mais direta e decisiva, durante a 

queima. 

Esses quatro elementos que envolvem o fazer cerâmico simbolizam os quatros 

estados da matéria não são conceitos abstratos. São fatores materiais e forças vitais 

perceptíveis através dos nossos sentidos. Esses elementos transcendem a química 

material, pois são forças que atuam diretamente no homem. O artista trabalha não 

somente com a matéria nos seus diversos estados e nas suas transformações 

químicas, mas lida também com energias vitais. Conforme BACHELARD (1991)  

assim a matéria nos revela as nossas forças. Sugere uma colocação de 
nossas forças em categorias dinâmicas. Da não só uma substancia 
duradoura à nossa vontade, mas também esquemas temporais bem 
definidos a nossa paciência. De imediato, a matéria recebe de nossos 
sonhos todo um futuro de trabalho; queremos vence-la trabalhando. 
Desfrutamos de antemão a eficácia de nossa vontade. [...] As matérias 
diversas, que se estendem entre os pólos dialéticos extremos do duro e do 
mole, designam numerosíssimos tipos de adversidades.( BACHELARD, 
1991, p 19) 

A terra é apenas a matéria, o sólido, o palpável. E somente com a integração com os 

outros elementos como a água, o ar e o fogo que ela ganha existência como 

cerâmica. Através da água a matéria e revitalizada e com o calor do nosso corpo, 

através de nossas mãos, damos unidade e densidade, expulsamos o ar nela 

contido, e transformamos em uma massa compacta e integra. Nesse contado vamos 

reconhecendo a matéria e conquistando intimidade.  

2 – Aspectos metodológicos 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa optei pela abordagem de natureza 

qualitativa de cunho interpretativo e descritivo.  Para CHIZZOTTI, (2009) 

na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente importantes e 
preciosos: a Constancia das manifestações e sua ocasionalidade, a 
freqüência e a interrupção, a fala e o silencio. É necessário encontrar os 
significado manifesto e o que permaneceu oculto.(CHIZZOTI, 2009, p. 84) 

A entrevista narrativa tem em vista uma situação que encoraja e estimula o 

entrevistado a contar a história sobre acontecimentos importantes de sua vida e do 

contexto social a que esta inserida. Para BAUER E GASKELL,  

 na verdade, as narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as 
encontramos em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida 
humana uma necessidade de contar; contar histórias é uma forma 
elementar de comunicação humana e, uma capacidade universal. Contar 
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histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam 
familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana 
normal ( BAUER, GASKELL, 2002, p 91).  

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência 

em uma sequencia, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a 

cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social.  

Através da perspectiva da entrevista narrativa como fator fundamental dessa 

pesquisa, como meio de coleta de dados a fim de permitir uma maior liberdade ao 

narrador, para que conte sua história e memórias. 

Também na pesquisa qualitativa algumas técnicas coadjuvam a descoberta de 

fenômenos latentes tais como segundo CHIZZOTTI (2009), as histórias ou relatos de 

vida, análise documental, entrevistas, etc. Observando o cotidiano do artista em seu 

contexto, ouvindo as narrativas, lembranças e biografias, e analisando documentos, 

obtém-se preciosas informações a partir de dados originais e relevantes coletados. 

Dessa forma busco relatos sobre fatos pertinentes da história de vida da arte 

ceramista Tânia Resmini, como também de sua trajetória artística, de modo a 

verificar em que momentos elas se encontram e se entrelaçam contribuindo no 

processo de criação. 

As entrevistas narrativas serão realizadas através de encontros com a artista no seu 

ateliê em Porto Alegre, assim como análise documental através dos documentos, 

fotografias, catálogos de exposições, dentre outros com prévia determinação de dias 

e horários e com algumas questões pré-elaboradas de modo a serem exploradas 

durante a entrevista. A entrevista nos locais de produção do artista permitirá me 

aproximar mais de seu contexto e de suas concepções, seu posicionamento frente à 

arte atual. 

3 – Visitando alguns dados biográficos da artista 

Tânia Ritter Resmini nasceu no ano de 1950 na cidade de Santana do Livramento, 

na fronteira com o Paraguai. Viveu nessa cidade por vários anos e somente uma vez 

ao ano vinha com a família para Porto Alegre - RS visitar seus familiares. Aos 14 

anos mudou-se para Porto Alegre com a família e acabou fixando moradia na 

capital. Formou-se em enfermagem e seguiu o oficio por vários anos. Devido a 
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vários fatores que vinham perturbando e influenciando a qualidade de vida procurou 

meios como terapias para diminuir as tenções do dia-a-dia. Nessa busca, os meios 

artísticos chamaram-lhe a atenção. Experimentou várias atividades plásticas e 

apesar de gostar de desenhar, nada poderia superar a experiência de trabalhar com 

a argila, material aparentemente tão comum, encontrado no chão, nos morros, mas 

infinitamente desafiador, fantástico, insuperável, tão antigo quanto o planeta em que 

vivemos que dela e formado e ao mesmo tempo novo, contemporâneo. 

Encontrou-se então com a cerâmica, com seus desafios, sua maleabilidade, seu 

fascínio de envolver. Freqüentou aulas de cerâmica em ateliês por vários anos e sua 

professora mais importante foi à italiana Francesca Ducceschi. Foi uma aprendiz que 

fazia de tudo ajudando nas aulas com aproximadamente 40 alunos, realizando as 

queimas, fazendo a contabilidade do atelier, cuidando da limpeza, do lanche  e ainda 

cobrando o pagamento das alunas que estavam em debito. 

Durante uma viagem de 35 dias pelo Nordeste com a família, Tânia pensou muito 

que rumo sua vida deveria tomar e no retorno a Porto Alegre, sua decisão já estava 

tomada. Iria deixar a enfermagem e dedicar-se exclusivamente a cerâmica. 

Ofereceram-lhe cargo de chefia no hospital em que trabalhava, mas não aceitou. Iria 

viver para a cerâmica e da cerâmica.  

Trabalhar com a argila para Tânia não é simplesmente uma atividade plástica, mas é 

trabalhar cientificamente, pesquisar e, a cima de tudo atitude de vida. 

Tânia Resmini iniciou seus trabalhos a partir da modelagem da tradicional forma do 

pote. Assim começou a nascer sua principal fase a que deu o nome de “bulbos”. 

Nasceram pequenos, como determina a natureza, com paredes finas, delicadas e 

interiores ocos por exigências da matéria, mas não de significados. Avolumaram-se 

com o tempo, com o desenvolvimento do aprimoramento da técnica, da segurança, 

com o desenvolvimento próprio característico nos processos artísticos e com a 

necessidade de buscar os limites da matéria.  

Começou a produzir para participar em salões de artes, de cerâmica, enfim, onde 

seu trabalho pudesse ser mostrado. Nessas exposições Tânia teve seus trabalhos 

aceitos em muitos lugares do mundo como Iugoslávia e Japão onde ganhou 
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prêmios. No Brasil foram vários os lugares que também expôs como em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Paraná, etc.  

Tânia começou com os bulbos que não deixa de ter uma relação direta com sua 

história de vida, do momento em que se inseriu na vida adulta, no mundo do 

trabalho para a subsistência da vida humana. Bulbo, um tubérculo que possui muitos 

nutrientes que sustenta, que assegura a saúde, conseqüentemente a vida. 

 
Série: Bulbos III; Ano: 1991 
Medidas:200 cm x 40 cm 

Linguagem: Cerâmica 
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Série: Bulbos III; Ano: 1992 

Medidas: 180 x 40 cm 
Linguagem: Cerâmica 
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Série: Bulbos III;  Ano: 1993 
Medidas: 200 cm x diversas 

Linguagem: Cerâmica 

Os “bulbos” tiveram como referencia a própria natureza de onde fazem parte, os 

tubérculos que possuem formas diversas, orgânicas, que nutre, que possui essência 

em seu interior. FRANÇOIS (1992, p. 118) comenta que os bulbos de Tânia Resmini 

“se formam de uma película de barro, uma pele recobrindo o nada e o tudo. O nada 

do vazio, por não haver um elemento táctil no seu interior. O tudo, o cheio, por 

conter o espaço, elementos fundamentais do tridimensional”. 

São trabalhos longos que rastejam pelo solo no ambiente de sua essência ou se 

sustentam por fios de arame em seus interiores, peças que se encaixam, se 

envolvem e se formam em um único ser. Assim, em alguns ambientes tornam-se 

totalmente vulneráveis, que em muitas ocasiões foram pisados pelas pessoas que 

visitavam as exposições. Porem, essa situação resultou em outras pesquisas, em 

outras propostas de trabalho, e Tânia soube aproveitar-se do acaso. 

No decorrer de sua trajetória surgiu a séria Amazônia, onde as obras seguiram com 

a característica técnica a partir da construção com placas, mas agora elas se abrem 
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mais para o espectador. Há preenchimento em parte de seus interiores. A cor 

começa a se inserir sutilmente em pequenas partes das obras. 

 
Série Amazônia I;  Ano: 1994 

Medidas: 200cm x 40cm 
Linguagem: Cerâmica 

 

 
Série Amazônia I; Ano: 1995 

Medidas: 240cm x 40cm 
Linguagem: Cerâmica 
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Série Amazônia I; Ano: 1996 

Medidas: 180cm x 40cm 
Linguagem: Cerâmica 

Considerações finais  

Levando-se em consideração que a pesquisa esta em processo de construção, 

foram apresentadas algumas dados da trajetória artística, história de vida e imagens 

da produção poética da artista Tânia Resmini. O valor estético apresentado nas 

obras de é de extremo significado no contexto contemporâneo da arte brasileira na 

linguagem da cerâmica, pois possui um estilo pessoal onde a individualidade e a 

identidade estão presentes. 
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