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A VERTIGEM DO REAL NA OBRA DE SARA RAMOS 

 
 

Clediane Lourenço – CEART/UDESC 
 
 
RESUMO: A presente comunicação traz o estudo de três obras da artista plástica 
Catarinense Sara Ramos, que consideramos obras hiper-realistas, buscando refletir nos 
modos de ser da arte, que muitas vezes, se dá por concepções de contágios, de influências 
e relações mutuas cuja tessitura dá forma à sua poética, bem como oferece condições de 
reflexão sobre a provocação da ilusão e representação do organismo artístico. O processo 
de trabalho de Sara Ramos, enquanto transformação e ressignificação da matéria, dá as 
suas obras denominadas Compasso (2004), Kit Nostalgia (2007) e Inventário do Feminino 
(2008) a qualidade de colocar a realidade em suspensão. Assim, a vertigem do real, essa 
"simulação encantada" reside na perfeição, ou como Baudrillard chama, um verdadeiro 
trompe l’oeil.  
 
 
Palavras-chave: Cerâmica. Simulacro. Hiper-realismo 
 
 
ABSTRACT: This communication brings the study of three works of artist Sara Ramos, that 
we consider hyper-realistic works, seeking to reflect the modes of being the art, which often 
occurs by conceptions of contagion of mutual relations and influences whose tessitura 
shapes his poetic, well as provides conditions for reflection about the provocation of illusion 
and artistic representation. The working process of Sara Ramos, who transforms and 
resignifies the clay, gives her paintings called Compass (2004), Kit Nostalgia (2007) 
Inventory the Female  (2008) the quality to put reality on suspension. Thus, the real vertigo, 
this "enchanted simulation" lies in perfection, or as Baudrillard calls, a true trompe l'oeil. 
 
Key words: Ceramics. Simulacrum. Hyperrealism. 
 
 
 

Laudisi: (...) Eu vejo que vocês tão ansiosos em saber quem são os 
outros e como são as coisas; quase como se os outros e as coisas, 

por si mesmos, fossem assim ou assado.... 
Senhora Sireli: Então, de acordo com o senhor, nunca se poderá 

saber a verdade? 
Laudisi: De jeito nenhum, minha senhora: pode acreditar! No entanto, 

lhe digo: respeite o que veem e tocam os outros ainda que seja o 
contrário do que a senhora vê e toca! 

(Assim é, se lhe parece1 de Luigi Pirandello). 

 

O trecho acima integra a peça de teatro “Assim é se lhe parece” de Luigi Pirandello 

que trata sobre o problema da verdade versus realidade e aparência, questionando 

tudo o que há de concreto e que possa ser lido com diferentes olhares, ou 

consciências. Para Pirandelo não existem verdades, ou melhor, uma verdade, mas 
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apenas versões e pontos de vista, de certo modo ele também evoca a morte da 

verdade. 

Essa qualidade de colocar a realidade em suspensão está presente em três 

trabalhos da artista plástica Sara Ramos (1958): Compasso (2004), Kit Nostalgia 

(2007) e Inventário do Feminino (2008). Sara é natural de Florianópolis/SC e 

trabalha como ceramista e escultora há mais de uma década. Os três trabalhos são 

executados em cerâmica e são compostos por um grupo de “objetos” que desafiam 

as leis da realidade quando, num jogo de semelhança com os objetos reais, 

potencializam uma reflexão do simulacro. As obras causam espanto sem nada de 

espetacular, ou seja, jogam com as possibilidades do engano e da ilusão, que de 

acordo com o filósofo francês Jean Baudrillard (1929-2007), teórico do simulacro, 

das aparências, dos artifícios e do “excesso de realidade” da cultura moderna, a 

ilusão potencializa o real. “Pois a realidade não é captável senão quando nossa 

identidade nela se perde, ou quando ela ressurge como nossa própria morte 

alucinada”2. 

Mas antes de adentrarmos nas obras da artista especificamente, é relevante 

compreender esse mundo abismal dos simulacros, escondido entre as aparências. A 

relação primeira, feita aqui com a obra teatral de Pirandello, é apenas um ponto que 

nos leva a refletir que a realidade depende essencialmente da natureza do olhar de 

cada um. Pois o autor, ao mesmo tempo em que nos convence que a “verdade 

objetiva” acerca das pessoas não existe, e amplio aqui também para o 

desmascaramento da obra de arte, ele não chega a negar que tal verdade não 

exista. Deste modo, chegamos à lógica baudrillardiana de que o simulacro não é o 

que oculta a verdade. É a verdade que oculta que não há verdade. O simulacro é 

verdadeiro3. 

Para Baudrillard a realidade não é nunca senão um mundo encenado e, portanto, 

pode desaparecer. A vertigem do real, essa "simulação encantada", o filósofo chama 

de trompe-l'oeil.  

No trompe-l'oeil não é o caso de confundir-se com o real, é o caso de 
produzir um simulacro em plena consciência do jogo e do artifício – 
imitando a terceira dimensão, lançar a dúvida sobre a realidade 
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dessa terceira dimensão – imitando e ultrapassando o efeito de real, 
de lançar uma dúvida radical sobre o princípio de realidade4. 
 

Em Inventário do Feminino (fig. 1), a última obra da série que Sara Ramos chama de 

“hiper-realista”, a artista nos apresenta o universo feminino por meio de objetos que 

possuem relação com a essência da mulher. Segundo a artista, esse trabalho teve 

como motivação o livro: Mulheres que correm com os lobos, onde a autora Clarissa 

Pinkola Estes identifica o arquétipo da mulher selvagem, a essência da alma 

feminina e sua psique instintiva mais profunda, através da interpretação de 19 

lendas e histórias antigas. Assim, cada objeto feito por Sara Ramos tem relação com 

a representação de uma parte, que ela considera, dessa psique feminina, tais como: 

a vaidade apresentada pelo sapato, bolsa e batom; a maternidade pela chupeta e 

fotografia da criança; a liberdade nas chaves do carro; a sexualidade no vibrador e o 

amor pelo coração; ainda há o espelho, que de certa forma sugere o 

autoconhecimento5.  

O mais intrigante na sua obra é como a artista modifica a matéria, fazendo-a parecer 

outra coisa; suas obras impressionam pela técnica absolutamente perfeita e pela 

maestria com que lida com a argila. Sara se esforça para que a cerâmica seja outra 

coisa. A superfície lisa ganha o brilho do esmalte que acentua a semelhança do 

objeto apresentado, fazendo-nos crer que o que vemos é passível de uso. O 

paradoxo da obra reside na perfeição, um verdadeiro trompe l’oeil, mais verdadeiro 

que o verdadeiro, e de tão perfeito que não pode ser real.  

Descaptação do real através do próprio excesso das aparências do 
real. Os objetos aí parecem-se demais com o que são, essa 
semelhança é como um estado segundo, e seu verdadeiro relevo, 
através dessa semelhança alegórica, através da luz diagonal, é o da 
ironia do excesso de realidade6. 
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Graças às qualidades de simulação atingidas pela técnica da cerâmica, a argila 

ganha a aparência de couro envernizado na bolsa e no sapato, de tecido no 

movimento do lenço dobrado, de borracha e plástico na chupeta, entre outros. 

Ainda, os objetos apresentados traem-se unicamente, em alguns casos pela questão 

do peso da matéria. A almofada do Inventário do Feminino, que aparenta leveza e 

maciez, na verdade é um bloco pesado e duro de argila. Contudo, o que enriquece a 

obra de Sara Ramos e acaba instigando nosso olhar são os detalhes, principalmente 

nos dias de hoje, com a gama de informação a que somos expostos diariamente que 

faz com que não prestemos atenção aos detalhes. 

Para Didi-Huberman o detalhe serve para se pensar em algo a mais, o detalhe 

representa um objeto da realidade, mas permanece escondido por ser minúsculo, e 

quando se dá a ver é possível nomear claramente. “O detalhe é um pedaço do 

visível que se escondia e que, uma vez descoberto, se exibe discretamente e se 

deixa definitivamente identificar (no ideal): assim o detalhe é considerado como a 

última palavra do visível”7. 

O detalhe maior em Inventário do Feminino (fig. 2) fica por conta do símbolo deste 

gênero, que não tão discretamente é colocado, pois a almofada toda conta com essa 

Figura 1 - Inventário do Feminino (2008) – Sara Ramos 

Cerâmica esmaltada, decalques e ouro. 

Dimensão: 53x50x26cm 
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imagem, mas pelo apelo mimético dos outros objetos que ficam sobre a almofada, o 

símbolo fica escondido, até pelo fato de ser desenhado sobre a superfície da argila e 

não ser composto em três dimensões.  Contudo, esse símbolo desenhado reforça 

toda a relação dos objetos do trabalho com esse universo feminino que a artista traz 

à tona. 

 

 

 

Em contraponto, alguns elementos inquietantes saltam aos olhos, como a 

própria almofada, onde características como vincos do tecido na lateral, bem como a 

costura, praticamente não deixam dúvidas que seja realmente uma almofada. No 

entanto, mesmo que os objetos colocados em cima dela sejam de peso leve, como o 

batom, o lenço, a foto; outros como a bolsa e os sapatos deveriam tirar a 

estabilidade do enchimento da almofada, deformando sua superfície, ou “afundando” 

os objetos. A rigidez do objeto desfaz a semelhança com uma almofada, e 

começamos a perceber essa superfície como uma placa, seja de concreto, pedra ou 

inevitavelmente chegamos a argila. É o naufrágio da ilusão representativa, que Didi-

Huberman vai chamar de trecho. 

O trecho deveria ser considerado como o estado-limite do signo 
icônico, no sentido de que constitui sua catástrofe ou sua síncope: ao 
mesmo tempo “traço suplementar” e “indicador de ausência” no 
dispositivo mimético. Ele não representa de maneira unívoca um 
objeto da realidade (...) O trecho tende a arruinar o aspecto, através 
do halo ou da liquefação, ou do peso de uma cor que se impõe, 
devora, infecta tudo8.  
 

Figura 2 - Inventário do Feminino- detalhe (2008) – Sara Ramos 

Cerâmica esmaltada, decalques e ouro. 

Dimensão: 53x50x26cm 
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Kit Nostalgia (fig. 3), a outra obra série realista de Sara Ramos, traz também as 

mesmas questões abordadas em Inventário do Feminino, porém, há uma evocação 

maior na questão da maternidade e também apresenta a questão da memória com o 

álbum de fotografia, já o lenço e a chupeta aparecem como vestígios de um tempo; 

quase como uma ideia de baú de lembranças, a almofada aconchega recordações 

de um filho que cresceu. Nessa obra, o movimento e a textura do lencinho do bebê, 

bem como os detalhes infantis da botinha, dotam a obra de uma alma, encarnam a 

ironia de um excesso de realidade, “o signo de uma leve vertigem que é aquela de 

uma vida anterior, de uma aparência anterior à realidade”9. 

Essa simulação do real não pode ser interpretada como irreal, pois todos esses 

trabalhos pretendem ser mais verdadeiras do que a realidade. Diante disso, é 

possível aproximar os trabalhos de Sara Ramos com o trabalho hiper-realista da 

artista norte americana Audrey Flack, que ficou conhecida nos anos 1970 com uma 

série de naturezas-mortas super-realistas. Essas pinturas mostravam elementos 

“femininos” como joias, cosméticos, cristal lapidado e bolos de creme, em razão da 

artista querer estimular uma reação emocional no espectador e não apenas copiar a 

fotografia de modo impessoal (fig. 4). Seu trabalho consiste em projetar um slide 

sobre a tela para pintar a imagem projetada. 

 

 

Figura 4 - Kit Nostalgia (2007) com detalhe – Sara Ramos 

Cerâmica esmaltada, engobe, 29cm x 48cm x 20cm 

(álbum de fotos recebeu interferência de plástico e papel)  
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Sua obra era sobre a pintura, não no sentido formalista puro, mas como uma 

manifestação material da nossa capacidade sensorial, para absorver a abundância 

dos estímulos visuais que atraía a artista. Audrey Flack tinha um enorme talento 

para o estudo e execução de detalhes. Suas pinturas poderiam ser analisadas a 

partir da posição da semiótica, mas não há particularmente uma preocupação com a 

estrutura, pois, engendram diferentes angulações em um mesmo suporte, o que de 

certo modo tira o conceito de fotorrealismo. Flack puxa componentes díspares da 

maneira mais lúcida e exigente: um verdadeiro coro de Handel10. Segundo 

Rosangela Cherem, os trabalhos de Audrey Flack remetem às peculiaridades 

fotográficas e suas cenografias: 

Além de objetos simbólicos como flores e ampulheta, desde longa 
data relacionados às vanitas, seus temas estão relacionados ao 
universo feminino onde, entre joias e apetrechos, estão as coisas de 
toalete. À maneira dos anúncios de lanchonete em que os alimentos 
apresentam tonalidade muito colorida e estimulante aos sentidos, as 
formas e artefatos apresentam-se num aglomerado que encena o 
improviso e o provisório, o precário e o aleatório, destacando-se a 
intensidade pulsante das cores11. 
 

Assim como Flack, Sara Ramos não constrói seu trabalho visando apenas a busca 

do real, mas principalmente o estímulo sensorial e emocional, que no caso de 

ambas as artistas, está relacionado ao universo feminino; além da premeditação do 

Figura 5 - Marilyn (Vanitas) 1977 – Audrey Flack 

Óleo e tinta acrílica sobre tela, 244x244cm. 

Coleção da artista. 
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objeto, pois Sara experimenta calculadamente cada elemento trabalhado, como a 

forma da cerâmica e a cor do esmalte. Observamos ainda que muitas das escolhas 

dos objetos que integram a obra de Flack aparecem também na obra de Sara, 

principalmente no Inventário do Feminino, a exemplo do batom vermelho, da 

fotografia e do espelho, obviamente considerando que o fator da escolha de cada 

artista pode ser diverso, mas em ambos os trabalhos esses objetos reforçam a 

temática. Outra relação formal está na vivacidade da cor, que é mais pulsante em 

Audrey Flack, como observado por Cherem, mas de toda maneira, Sara contrasta 

cores vibrantes e as reforça ao esmaltá-las.  

Sara Ramos possui uma obsessão pelo bem acabado, pela perfeição na fatura, que 

de fato, é visível na sua produção. Essa consciência que a artista tem sobre si 

levantou inquietações nela mesma e, como resultado desse processo interior, Sara 

fez a obra Compasso (fig. 5), o primeiro dessa série realista: “Quis trabalhar nessa 

obra o contraste da obra bem acabada, bem elaborada, bem perfeita, daquilo que 

era só o registro de uma pegada, de uma coisa muito terra com as placas bem 

rústicas”12. 

Compasso é composto pela reprodução exata, tanto de tamanho, cor e dimensão, 

de sapatos de pessoas que ela conhece, acompanhada da impressão em argila da 

pegada, como ela mesma diz, do dono do sapato. É o jogo entre o perfeccionismo 

exagerado, a execução demorada, o acabamento fino versus o trivial, o prático, sem 

muitos detalhes. 
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De fato, todo trabalho de Sara, mesmo os que aqui não foram abordados - pois sua 

produção é vasta, bem como distinta uma da outra - visa fazer com que a matéria 

pareça outra coisa. A argila, sua matéria prima, é modificada em cada trabalho, 

desaparecendo aos olhos da observação. 

Segundo Henri Focillon, a matéria não é “uma massa passiva”, inerte, ela é atividade 

e já tem a sua própria forma, que impõe à forma. Contudo, a vocação formal da 

matéria “não é um determinismo cego”, pois as matérias depois de transformadas 

em formas de arte são modificadas. “A madeira da estátua já não é a madeira da 

árvore; o mármore esculpido já não é o mármore da pedreira; o ouro fundido, 

martelado, é um metal inédito; o tijolo cozido e moldado, deixou de corresponder à 

argila do barreiro”13. 

Ainda, segundo Focillon, as matérias não são “permutáveis entre si, mas as técnicas 

interpenetram-se e, nas suas fronteiras, a interferência tende a criar matérias 

novas”14. Assim, Sara Ramos, pela técnica da cerâmica, metamorfoseia a matéria, 

ou seja, a argila, que adquire uma nova epiderme, tornando-se volátil. Isso fica 

evidente também nos outros trabalhos da artista, nos quais a argila é moldada em 

finas camadas, às vezes sobrepostas, que nos remetem a textura de uma massa 

folheada, como exemplo a obra sem título (fig. 6), que é uma xícara com aspecto 

comestível; alguns trabalhos até possuem uma relação com a comida, outra área 

Figura 6 - Compasso - 2004 – com detalhe - Sara Ramos 

Cerâmica, esmaltes e pedestais de madeira e vidro.  Dimensões Aproximadas: 040m x 2,40m.  

V International Prize of Contemporany Ceramics, Spains. 
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que artista também adere, pois adora cozinhar, como é o caso da obra: Você tem 

fome de quê?(fig. 7). 

Eu adoro pesquisa de material, gosto muito da pesquisa em 
cerâmica. Eu sempre estou testando algo diferente, no meu trabalho 
sempre tem a interferência de alguma coisa, até da culinária, pois eu 
gosto de cozinhar. No trabalho: Você tem fome de quê? que tem 
referência com a música de Arnaldo Antunes, o que está dentro dos 
pratos estão desde aquilo que parece comida e aquilo que parece 
arte15. 

 

 

 

 

 

 

 

Mas o que essas obras realmente possuem em comum é o cuidado com a fatura por 

uma artista obstinada, com uma vontade de um gesto subjetivo, que acredita nas 

possibilidades e não hesita em tentar e testar a matéria e suas formas, portanto, não 

tem medo do erro. E sua obra, que intriga e engana o olhar, parece gritar a mesma 

fala da senhora Ponza, personagem fantasmático de Pirandello que representa a 

Figura 7 - Sem título. 2008 – Sara Ramos 

Cerâmica, esmalte, óxido.  

Dimensão aproximada: 12cm x 12cm. 

Figura 8 - Você tem fome de quê?. 2010 - Série Engolidores – Sara Ramos 

 Instalação. Cerâmica esmaltada, 18 pratos com acabamento em esmalte mate off 

black super hidratado. Instalação mede 1,50m x 2,50m 
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verdade que nunca é completamente desvelada: “sou aquela que se crê que eu 

seja”. 

 

NOTAS 

                                                           
1 A peça de Pirandello conta a história da senhora Frola, uma velha e seu genro o senhor Ponza, que se mudam 
para o mesmo prédio de uma família da alta burguesia italiana, os Agazzi,. Essa família junto com um grupo de 
vizinhos especula sobre a vida da dupla, principalmente pelo fato da mulher do senhor Ponza nunca ser vista. A 
senhora Frola, em meio aos questionamentos do vizinho, conta, de forma coerente e sã, que o genro se abalou 
mentalmente e, portanto, acredita que a esposa está morta, mas ela afirma que sua filha está viva. Ponza, ao 
contrário, se desculpa pela sogra e pede que todos tenham paciência, pois ela enlouqueceu com a morte da filha 
e agora está sob seus cuidados. Entre idas e vindas de ambos, a confusão de todos aumenta cada vez mais, 
beirando o desespero. Para piorar, o cunhado de Agazzi, Laudisi, insiste em tentar convencê-los de que a 
verdade não existe. Ao final a esposa, senhora Ponza, surge no gabinete do Conselheiro Agazzi, vestida de 
preto e com um véu espesso que lhe oculta a face, e profere a mais famosa frase da peça: “Para mim, sou 
aquela que se crê que eu seja”, assumindo a condição de fantasma e abdicando de toda a subjetividade. A obra 
é chamada por seu autor de “farsa filosófica”. 
2 BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997, p. 17. 
3 Idem. 
4 Idem, p. 18. 
5 Declaração de Sara Ramos em entrevista no seu ateliê no dia 18 de março de 2014. 
6 BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997, p. 18. 
7 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da Imagem: questão colocada aos fins de uma história da arte. São Paulo: 
34, 2013, p. 343. 
8 Idem, p. 345. 
9 BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997, p. 16. 
10 MORGAN, Robert C. The Heroine-ism of Audrey Flack. Disponível em: http://www.audreyflack.com. Acesso 
em: 28 de março de 2014. 
11 CHEREM, Rosangela. No campo das semelhanças deslocadas e das proximidades empáticas. Crítica 
Cultural, vol. 4, num. 2, dezembro de 2009. Disponível em: 
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/critica-cultural/0402/040212.pdf. Acesso em: 28 de 
março de 2014. 
12 Declaração de Sara Ramos em entrevista no seu ateliê no dia 18 de março de 2014. 
13 FOCILLON, Henri. A vida das formas. P. 56, 57. 
14 Idem, p. 65. 
15 Declaração de Sara Ramos em entrevista no seu ateliê no dia 18 de março de 2014. 
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