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RESUMO: 

O artigo traz reflexões sobre o fazer poético em comunidades rurais baianas produtoras de 
cerâmica diante da expressão poética do artista contemporâneo através do procedimento 
cerâmico. Essas reflexões, então, a respeito do trabalho do “sonhador que modela e 
contempla”, em meio rural e urbano, são colocadas à luz dos esclarecimentos do filósofo 
francês Gaston Bachelard, sobre o trabalho poético com matéria terrestre e estão 
relacionadas à obra O Recôncavo por um fio, 2008, de minha autoria, criada durante 
pesquisa de mestrado do PPGAV da UFBA. A referida obra foi feita com argilas diversas 
queimadas a 980o C, estanho e cabo de aço e integrou a 9ª. Bienal do Recôncavo, em São 
Félix, Bahia. Pontuo, com observações feitas durante a pesquisa realizada, a importância do 
diálogo entre esses fazeres humanos. 

Palavras-chave: procedimento cerâmico; onirismo ativo; extroversão; introversão. 

 

ABSTRACT: 

This article refers to reflective points related to the poetical process of making ceramics in 
the rural communities of Bahia in connection with the poetic expression of the contemporary 
artist with the ceramic procedure. These reflections about the work of the “dreamer who 
molds and contemplates”, in rural or urban areas, are enlightened by the ideas of the French 
philosopher Gaston Bachelard concerning the poetical handiwork with earthen materials and 
they are also related to the art work O Recôncavo por um fio, 2008, by myself, which was 
part of the researches I’ve done to complete the Master’s degree at PPGAV, UFBA. It was 
made with a variiety of lumps of clay fired at 980o C, tin and steel cabe and it took part of the 
IX Biennale of the Recôncavo, in São Félix, Bahia. I punctuate, based on observations made 
during my researches, the importance of keeping the dialogue between these human works. 

Key words: ceramic procedure; active oneirism; extroversion; introversion. 

 

 

 

Desde os anos noventa tenho estado atenta ao acervo cerâmico da terra onde nasci, 

a Bahia, acervo este que compreende porcelanas da Europa e da China que 

pertenceram a nobres famílias da colônia portuguesa aqui estabelecida e inclui a 

azulejaria de origem européia que reveste paredes e adros de igrejas barrocas 

assim como paredes de residências coloniais. Lúcio Costa, em apresentação do 
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autor de Azulejos da Bahia (1986), Udo Knoffi, ressalta a importância da pesquisa 

deste ceramista alemão aqui radicado pois considera que a azulejaria... “conquanto 

importada, logo integrou-se à ambientação urbana do nosso litoralii...”  

Diferente também não foi a atitude de Lina Bo Bardi, em sua passagem pela Bahia, 

diante da tradição de uma produção rural cerâmica da “louça de barro” 

caprichosamente elaborada, que apresenta até hoje a miscigenação de tendências 

formais, técnicas, além das dos grafismos geométricos simples pré-coloniais e a de 

motivos florais, ramagens e volutas típicas do nosso período colonial. Ela selecionou 

e recolheu muitos exemplares dessa vasta produção para compor sua coleção de 

artefatos, hoje à mostra, em um dos museus de nossa cidade. 

Então, deter o olhar sobre este significativo acervo trouxe-me a percepção do uso da 

forma, dos elementos compositivos, dos materiais usados e do processo de 

confecção da cerâmica como linguagem para expressar a visão de cada grupo: o 

urbano, através de processos artesanais ou de manufaturas e o rural. Passei assim 

a observar semelhanças e diferenças em suas produções e a incorporar na minha 

um pouco dessas tendências, criando e recriando a partir de alguns de seus 

elementos característicos. 

Dessa pesquisa de campoiii, guiada pela curiosidade e intuição, em 2001, carregada 

de referências à arquitetura colonial, mais precisamente a suas janelas, surgiu a 

obra Damas Urbanas e Rurais, que expus na Caixa Cultural em 2002, em 

Salvador. Instalei no antigo sobrado colonial um tabuleiro de 300 x 300 cm onde 

doze vasilhas em terracota, polidos e grafitados com corantes argilosos, tauá e 

tabatinga, então em técnica da produção rural, correspondiam, um a um, a mais 

doze peças em faiança grafitadas com crayon preto, sob leve camada de vidrado 

mate transparente, bem ao estilo clean urbano. Evocando troca e jogo, a referida 

obra buscava provocar reflexões acerca das interferências e apropriações 

verificadas no diálogo entre esses dois fazeres humanos diários, construídos ao 

longo de séculos.  
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Damas urbanas e rurais, 2001, terracota, faiança, estanho, madeira e papelão. Foto: Laís Andrade 

Observava também, na época, em Salvador, que o fazer individualizado das damas 

urbanas, ceramistas que responderam ao movimento arts and craftsiv e que 

dispunham de insumos e ferramentas de excelente qualidade, alimentava-se do 

fazer rural, da assistência do oleiro que vinha de comunidades produtoras de 

cerâmica, da força, da técnica e da sabedoria do homem simples, mas com pleno 

domínio de seu trabalho. Em uma outra vertente, o trabalho de expressão coletiva 

das damas rurais, que produziam artefatos sentadas ao chão e executavam um 

oficio passado de mãe para filha, com barro e ferramentas “do quintal”, permanecia 

um fazer silencioso no tempo, para falar de esperança e dificuldade, luta e 

encantamento, enfim, de vida, nas feiras das cidades do interior e nas 

manifestações populares-religiosas. 

E foi assim que, com minhas inquietações a respeito desses fazeres de valoração 

díspar, somadas ao confronto com a experimentação e processo criativo do artista 

contemporâneo, me deparei com o texto de Isabela Sielski a respeito do barro na 

Arte, onde afirma, a partir de sua pesquisa de doutoradov: 

... a arte proporciona encontros muitas vezes desconcertantes. O kitsh, o 
camp, as esculturas públicas nascidas com o lugar (desde os specifc sites), 
junto à inclusão do popular, do multicultural, da ironia, do marginal, são 
sintomas da expansão da arte que, depois das rupturas modernas, 
convivem em um espaço plural, interdisciplinar”.  
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Assim, atenta a novos conceitos, elaborei questionamentos em pesquisa de 

mestrado acerca das necessidades contemporâneas do “sonhador que modela e 

contempla” sua produção cerâmica, a partir de seu mundo interior, tão 

profundamente analisado por Gaston Bachelardvi.  

Então, aliando a prática no atelier à reflexão, por método associativo e processual, 

busquei visualizar e analisar o gesto criativo do homem com argila para produção de 

cerâmica como resultado de movimento entre imaginação e vontade, devaneio e 

trabalho, o “onirismo ativo” de que nos fala Bachelard. E, ao longo do trajeto da 

referida pesquisa, cada nova obra levava-me a aprofundar percepções e idéias a 

respeito do procedimento cerâmico e refleti mais detalhadamente sobre quatro 

pontos: sobre as características da argila e as sensações ao interagir com ela; o 

processo de criação com a cerâmica e as questões referentes a dispersão-

ordenação do gesto criativo envolvidas com a sonoridade, os momentos de ver e 

soar na transformação definitiva da matéria que nos traz a nitidez das formas e das 

cores; a força da imaginação que sustenta sua prática, e, finalmente, o 

pensamento sensível ativado durante todo o percurso da confecção de objetos 

cerâmicos. 

Essas reflexões segmentadas em partes para melhor compreensão do procedimento 

cerâmico são componentes de um só processo – o fazer poético do barro cozido que 

repercute em nossas vidas de forma determinante, foi o que observei a partir do 

desenvolvimento de uma poética, confrontada com aproximações e distanciamentos 

a obras de outros artistas. E de que forma então o fazer das damas rurais responde 

a suas necessidades? Por que continuam a fazer tarefa tão laboriosa, quando o uso 

dos objetos que produzem é mais facilmente substituído pelo plástico, alumínio, 

etc.? O que as motiva, além de uma pequena renda financeira para ajudar no 

orçamento da família? Será que a expressão coletiva desses grupos está prestes a 

desaparecer? 

Aí, direcionei o meu olhar mais uma vez sobre o fazer rural buscando compreender 

como o “sonhador que modela” age em suas condições de vida. Notei, em visita a 

algumas comunidades, que como nos esclarece Bachelard, o gesto criativo - 

movimento de trabalho poético, ação “contra” a matéria - é intenso e apaixonado 

também para D. Nitinha, Aurinha, Livramento e Do Carmo em Rio Real e, da mesma 
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forma, para as louceiras em Coqueiros, comunidades mais diretamente ligadas à 

tradição indígena. As louceiras dão o melhor de si para fazer sua produção, da qual 

se orgulham. Sentem-se afetivamente ligadas a sua criação e recriação, sentem-se 

alimentadas. Por outro lado, o grupo de artesãs está diminuindo mais a cada 

geração, as jovens não se interessam em aprender tal ofício, de retorno financeiro 

pequeno e difícil.  

Daí passei a aprofundar as investigações feitas a respeito da imaginação – o outro 

elemento que interage com a vontade de ação no “onirismo ativo” - e atentei também 

para o que nos disse Alexander Calder em um de seus depoimentos sobre o fazer 

artístico: “se uma pessoa não conseguir imaginar coisas, não as consegue fazer, e 

qualquer coisa que se imagine é real”viiDessa forma, a partir dessa afirmação, tomei 

como ponto de observação a talisca de pindoba seca com uns fiozinhos de algodão 

– o “insope” que Dona Nitinha me deu em Rio Real – e acredito estar diante de um 

pincel. Mas não é um pincel qualquer, é a mais precisa ferramenta com que se 

fazem os grafismos em tabatinga, na comunidade de Carro Quebrado, que trazem 

memórias anteriores à chegada do homem português. Com a ajuda desse pincel 

devaneios tornam-se os expressivos “bordados” da louça de Rio Real, em ‘bicos-de-

renda’ e ‘ramagem’.   

 

Insope. Foto: Laís Andrade 

Vi na confecção deste objeto primitivo a própria imaginação materializada como 

ferramenta facilitadora para o riscado de padrões gráficos milenares. Tratava-se 

então de um eixo, o eixo da imaginação, reconheci. E me dei conta de que as damas 

rurais se alimentam muito mais de suas fantasias do que de pão, nas condições em 

que vivem, e que a imaginação é o que as mantém de pé. Mas, por mais quanto 

tempo? Da mesma forma, sustentando-me nesse eixo, segui meu devaneio na 

construção e instalação da obra O Recôncavo por um fio, 2008, no Centro Cultural 

Dannemann, em São Félix, cidade próxima a algumas comunidades produtoras de 

artefatos cerâmicos.  
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O Recôncavo por um fio, 2008, terracota, estanho, cabo de aço e moringa de Maragogipinho. 
Foto: Laís Andrade 

É significativo falar um pouco deste centro cultural para justificar a escolha do 

espaço para a instalação da obra. Então, o referido espaço cultural surgiu com a 

reforma do imponente trapiche da Companhia Brasileira de Charutos Dannemannviii 

justamente com o objetivo de preservar as matrizes culturais da terra onde se 

estabeleceu. Lá tem-se revitalizado as filarmônicas da região, através de festivais, e 

buscado incentivar a produção de obras de arte visuais que resgatem os valores 

regionais sem perder de vista o dinamismo universal, em seus salões multimeios, a 

cada dois anos. A Bienal do Recôncavo, então, este ano preparando sua décima 

edição, tem se caracterizado por ser uma mostra plural, também atenta a produções 

regionais, mas livre da cristalização de tendências, alargando assim o espaço do 

pensar e fazer artístico. 
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Comungando, portanto, da proposta mantida nas bienais ocorridas até então por 

Pedro Arcanjo, artista visual e diretor do citado centro cultural, tive a intenção de 

provocar uma reflexão sobre a síntese, em um fio, da força criativa que por séculos 

foi responsável por manifestações verdadeiramente expressivas e dignas de 

sustentar um grupo coeso, o do Recôncavo Baiano. Por outro lado, a ambigüidade 

da língua portuguesa nos aponta uma outra versão: o que está por um fio está 

quase desaparecendo, morrendo, o que também é verdade para a produção rural 

cerâmica e precisa ser revisto – se não se salvaguarda, desaparece.  

Essas reflexões conceituais somaram-se à técnica de bater blocos de argila contra 

superfícies côncavas e retas para criar formas bojudas e achatadas. Enformei blocos 

simples, de formas diferentes, que todo ceramista faz ao preparar sua massa para 

uma modelagem, escavei-os por dentro e os furei para a passagem do cabo de aço 

– o fio do imaginário do Recôncavo, ou ainda, a linha que também tem conduzido 

minha poética. Nenhum grafismo foi acrescentado, quis deixar a matéria dialogar 

com formas, cores e um pouco da luz que o estanho também utilizado pode nos 

oferecer, sugerindo pluralidades, possibilidades visuais-sonoras das várias 

comunidadesix, na linha distendida. Mas coloquei dentro de cada bloco fragmentos 

cerâmicos provocadores de som, pois a sonoridade também teve papel 

determinante na pesquisa. A meia altura do cabo de aço, instalei um exemplar 

antigo, usado até furar, de uma moringa vinda de Maragogipinho, como mais um 

elemento provocador de reflexão, com toda sua história ali concentrada, ainda 

sinalizando a possibilidade de moringas da produção popular conterem e 

refrescarem a água com que se pode matar a sede na contemporaneidade. 

 

Trajetória de O Recôncavo por um fio no Centro Cultural Dannemann. Foto: Laís Andrade 
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Integrando, assim, em 2008, a 9ª Bienal do Recôncavo em São Félix, BA, no Centro 

Cultural Dannemann, O Recôncavo por um fio teve suas extremidades fixadas em 

cantos dissimulados para apontar, em direções opostas, um alcance infinito: a 

inferior, dentro do poço – cavidade funda, sem luz, para atingir um lençol aqüífero – 

na praça central do referido centro cultural; a outra ponta, junto à estrutura em que 

se apóia o telhado no segundo piso, ponto mais alto possível. Assim sendo, a linha 

de aço e cerâmica percorreu uma trajetória oblíqua, que prima por expressar 

dinamismo, em relação ao quadrado da praça, ligou água com ar, escuro com luz, e 

teve o céu como fundo, na visão de baixo para cima, buscando enfatizar a energia 

do movimento, que não pode se romper, da ambivalência de imagens genuínas na 

revitalização das matrizes, regional e universal, sempre em diálogo. 

 

Trajetória de O Recôncavo por um fio no Centro Cultural Dannemann. Foto: Laís Andrade 

Aí pode-se contemplar terra e céu, introversão e extroversão ligados pela ação do 

“sonhador que modela”, pois nos explica Bachelardx que “animado por belezas 

prometidas” – a vontade, o homem é “convidado a agir sobre a matéria”, para a ação 

extrovertida – o trabalho, que, em contra-ação, o leva a uma introversão, ao 

repouso. “Afinal todas as imagens se desenvolvem entre os dois polos, vivem 

dialeticamente seduções do universo e certezas da intimidade”, ele conclui. Assim, 

com a pesquisa em arte, academicamente estruturada, assumindo o papel do 

modelador e contemplador, experimentando a maciez e resistência das massas 

cerâmicas, permitindo-me a vivência do desconhecido por conhecer do processo de 
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criação, reconhecendo a força da imaginação como motor para a criação poética e 

atenta ao pensamento sensível ativado no exercício do atelier, foram-se tornando 

cada vez mais nítidas minhas impressões a respeito dos fazeres rural e urbano, 

coletivo e individual, rústico e sofisticado, primitivo e atual. Penso que, através do 

“onirismo ativo”, do movimento entre ação e repouso, modelagem e contemplação, o 

homem tem se expressado e podido reconhecer-se em seu objeto, tem criado e 

recriado suas visões de mundo, em possibilidades múltiplas, plasmando em imagens 

nossa história, num espaço plural.  

E foi com esse movimento então experienciado de dentro para fora, de fora para 

dentro, da terra para o céu, do céu para a terra, da visibilidade para a sonoridade 

que nos traz de volta a visibilidade, com a pesquisa em andamento através da 

produção da obra O Recôncavo por um fio, que, ao visitar a Exposição Poética da 

Percepção, de curadoria de Paulo Herkenhoff, no Museu Oscar Niemeyer em 

Curitiba, selecionei a obra “Gambiarra”, 1969, de Amélia Toledo para pontuar uma 

reflexão junto a obra instalada em São Félix. 

 

Amélia Toledo. “Gambiarra”, 1969, fio de nylon e conchas. (Exposição Poética da Percepção,  
Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 2008, Foto: Laís Andrade) 

Gambiarra é rampa de luzes e refletores no teatro, é linha de lâmpadas muito usada 

em festas populares aqui na Bahia. E a obra “Gambiarra”, 1969, também conhecida 
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por “Ostras sonoras” é semelhante a um varal de fio de nylon que tem penduradas 

as partes abertas das conchas, que ao serem tocadas produzem um agradável som. 

Portanto a artista usou a arquitetura das conchas para formar um instrumento 

musical natural.  

O fato dessa obra de Amélia Toledo provocar simultaneamente a audição e visão do 

espectador é um ponto de aproximação com O Recôncavo por um fio. Contudo, a 

musicalidade desta última só pode ser percebida poeticamente, o que se constitui 

então em ponto de distanciamento, embora algumas peças cerâmicas enfiadas ao 

cabo de aço continham elementos provocadores de som. Mas também o uso 

popular da gambiarra e a produção popular da cerâmica voltam a se encontrar no 

movimento do eixo da imaginação e a se distanciar nos elementos que a natureza 

oferece: as conchas e o barro. Somente este último passa pelo processo de 

modelagem e queima. 

Mas é justamente nesse encontro da gambiarra com a produção popular da 

cerâmica no eixo da imaginação, ou ainda na imaginação deslocada para a obra O 

Recôncavo por um fio, na possibilidade de luz e voz, que entendo perfeitamente o 

que nos fala Dante Gallefixi, em seu ensaio sobre a cerâmica popular da Bahia: 

“Aparece, assim, o sentido do valor artístico da cerâmica popular como 
legado comum a ser salvaguardado por todos os que aprendem a 
salvaguardar a Terra em que vivem, protegendo-a de seu encobrimento 
desagregador e alienante”. 

Portanto, podemos nos manter ligados ao imaginário de nossas raízes, trafegando 

entre territórios, e na prática do “onirismo ativo” realizarmos, todos nós, damas 

urbanas e rurais, mestres-artesãos e artistas contemporâneos, nossas atualizações 

de mundo. 

 

                                                 
i  Udo Knoff, (1912-1994) pesquisou e registrou em seu livro Azulejos da Bahia nosso precioso acervo 
cerâmico colonial: azulejos portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses harmoniosamente 
empregados na arquitetura religiosa e civil. 

ii  COSTA, Lúcio. In: KNOFF, Udo. Azulejos da Bahia. Rio de Janeiro: Livraria Kosmos Ed.; Salvador: Fundação 
Cultural do Estado da Bahia. 1986, p. 9. 

iii  Esta pesquisa foi realizada entre a última década do século XX até os primeiros anos do século XXI e dela 
deixei registros em anexo na referida dissertação de mestrado – terra-Terra: um movimento poético com o barro 
cozido,defendida em 17 de julho de 2009. 
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iv  “De qualquer modo, o legado do movimento Arts & Crafts pode ser aferido até hoje, em todo o mundo, 
pela propagação de estúdios de cerâmica, tecelagem, joalheria e outros e pela organização de diversas escolas 
de artes e ofícios”. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural Artes Visuais. Disponível em: <http://www.itau 
cultural.org.br>. Acesso em: 20 março 2010. 

v  SIELSKI, Isabela Mendes. O Barro na Arte: uma questão de limites. In: ENANPAP, 15, 2006, Salvador. Anais 
Eletrônicos ... Salvador: ANPAP, 2006. Disponível em: <http://www.unifacs.br/anpap/autores/181.pdf>. Acesso 
em: 8 out. 2006. 

vi  O trabalho do “sonhador que modela” é analisado por Gaston Bachelard como decorrente do movimento 
entre vontade (força contra a matéria) e imaginação (imagens da intimidade) em suas obras: A Terra e os 
Devaneios da Vontade e A Terra e os devaneios do Repouso, obras escritas em 1948. 

vii  BAAL-TESHUVA, Jacob. Alexander Calder. Köln : Taschen, 1998, p. 83. 

viii Trata-se de uma antiga fábrica de charutos do Brasil, fundada em 1873, no coração do Recôncavo, a margem 
do Rio Paraguaçu, que liga e separa as cidades irmãs Cachoeira e São Felix. 

ix  Durante o processo criativo de outra obra da pesquisa, Proto-estrelas, 2007, havia inserido, 
estrategicamente, grafismos referentes às comunidades de Rio Real e Maragogipinho para dar voz às suas 
produções, para que gritassem sua presença na contemporaneidade. 

x  BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios da Vontade: ensaio sobre a imaginação das forças. Trad. 
Maria Ermantina Galvão. 2. ed. São Paulo : Martins Fontes, 2001, p. 6-7.  

xi  GALLEFI, Dante Augusto. A cerâmica Popular da Bahia.Salvador: Instituto de Artesanato Visconde de Mauá, 
2009, p. 5. 
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Maria da Conceição Andrade Souza  
(Conceição Fernandes) 

É mestra em Artes Visuais, EBA, UFBA. Integra o grupo de pesquisa MAMETO - CNPq, 
dando prosseguimento a seus estudos das tradições cerâmicas na Bahia e desenvolvendo 
uma obra visual-sonora. Dentre exposições individuais realizadas destacam-se: Germinando 
Estrelas na EBEC Galeria de Arte, 2007, e terra-Terra no Palacete das Artes Rodin Bahia, 
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