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RESUMO: O presente artigo permeia os entrelaces da arte-cerâmica com a fundição 
artística, sendo a construção do patrimônio cultural artístico/escultórico e de monumentos 
públicos, seu norteador. Consiste na investigação dos principais processos tecnológicos e 
da metalurgia com fins artísticos no Brasil a partir do século XVIII; juntamente com os 
processos de criação artística escultórica, nestas relações de complexidades materiais 
(barro x metal), relacionais (artista x metalurgia) e dos valores historicamente imbricados às 
novas materialidades que uma mesma peça artística é capaz de constituir-se. O documento 
resultante busca construir um instrumento de preservação da memória coletiva dos bens 
culturais, técnicas e saberes milenares que, passados de geração a geração, continuam 
contando histórias e registrando as mudanças estéticas e simbólicas ocorridas no país. 
 
Palavra-chave: fundição artística; escultura; materialidade; moldagem; processos artísticos.  

  
 
RESUMEN: El presente artículo permea el entrelazamiento del Arte Cerámica con la 
fundición artística, siendo la construcción del patrimonio cultural artístico/escultórico y de 
monumentos públicos, su guía. Consiste en la investigación de los principales procesos 
tecnológicos y de la metalurgia con fines artísticos en Brasil del siglo XVIII hacia adelante; 
además de los procesos de creación artística escultórica, en estas relaciones de 
complejidades materiales (arcilla x metal), relacionales (artista x metalurgia) y valores 
asignados históricamente a las nuevas materialidades que pueden presentarse de  la misma 
pieza artística. El documento resultante busca construir un instrumento para preservar la 
memoria colectiva de los bienes culturales, técnicas y conocimientos ancestrales que pasa 
de generación en generación y siguen contando historias y registrando los cambios estéticos 
y simbólicos en los activos del país. 
 
Palabras clave: fundición artística, escultura, materialidad, moldeo, procesos artísticos.  
 

 
 
Introdução 

 
É na modelagem de uma lama primitiva que a Gênese encontra suas 
convicções. Em suma, o verdadeiro modelador sente, por assim dizer, que a 
massa, sob seus dedos, é animada por um desejo de ser modelada, um 
desejo de nascer para a forma. Um fogo, uma vida, um sopro existem em 
potência na argila fria, inerte, pesada. O barro, a cera têm a potência das 
formas. (BACHELARD, 1991. p. 100) 

 

A análise sobre a imaginação e os devaneios poéticos de Gaston Bachelard tende a 

uma abordagem um tanto mística acerca da materialidade do próprio mundo. Assim, 

tal como a argila, determinante para suscitar mais ou menos leveza na forma 
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esculpida, em decorrência de sua própria característica maleável, também ocorre à 

linguagem poética, alegórica, de submeter-se às imagens suscitadas pela 

materialidade que parte da mente criadora no próprio ato da criação. Do barro ao 

metal, a mesma forma imaginada obedece a materialidades que nela se suportam e 

através da qual se expressam. A relação de interdependência é clara: uma não 

existe sem a outra. 

Destas hibridizações materiais e desdobramentos nas diferentes modalidades 

escultóricas, abordaremos seus valores culturais estereotipados, seja classificando 

uma peça de barro ou metal. O direcionamento se dá na fusão da cerâmica com a 

fundição, onde ambas já dispõem de seus lugares dentro da arte, inclusive com 

rótulos próprios. 

O material da pesquisa é a obra antes de ser obra, em sua transição material da 

escultura cerâmica para a escultura fundida e suas variações estéticas, simbólicas e 

de valores atribuídos em cada uma. O emprego de vertentes de metodologia 

histórico-hermenêutica e teórico-crítica priorizam a pesquisa bibliográfica e o 

levantamento de dados, com uma aproximação através da busca documental e 

método de descrição das operações artísticas na área de metalurgia envolvidas. 

Seguindo-se a abordagem abaixo instituída, podendo essa, ser complementada e 

revista conforme a pesquisa ganha forma, uma forma flexível: 

 Breve histórico da metalurgia na história da arte e sua inserção no Brasil a 

partir do século XVIII; 

 Resumo do processo de moldagem de escultura para fundição por cera 

perdida em oito etapas; 

 O artista e sua obra em processo: a valoração escultórica do inacabado. 

Breve histórico da metalurgia na história da arte e sua inserção no Brasil a 
partir do século XVIII  

Ao longo do registro da história humana, é comum deparar-se com a fascinação e 

admiração que o fogo e aqueles seres que o controlam e têm seu domínio são 

capazes de despertar. Desde fornalhas divinas controladas por Hefesto, deus do 
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fogo na mitologia grega (ou Vulcano, na mitologia romana), aos artífices reais do 

metal, o inconsciente coletivo sempre tenderá a considerar mágico, divino, 

milagroso, sobre-humano a incrível capacidade de modificar o estado da natureza 

de um metal liquefazendo-o tornando-se possível assim, dominar sua arte de 

transformação. 

 

 

Fig. 1- Vulcano forjando os raios de Júpiter, de Paul Rubens. 1636. 

 

Isso justifica o porquê as oficinas, as forjarias, as fundições e as 
siderúrgicas sempre ficaram na região mais distante de uma cidade, 
de uma vila, de uma aldeia, desde que o ser humano se estabeleceu 
nas primeiras comunidades. Existia esse sentimento de admiração e 
receio envolvendo esses homens e mulheres que arduamente 
manipulam a natureza e a transforma em algo mais. (MEDEIROS, 
2009, p. 9). 

 

Desde a Pré-História o homem utilizou os minérios encontrados na natureza para 

confeccionar seus utensílios, mas usar a pedra, o osso, a madeira, a cerâmica já 

não era suficiente para atender a todas as necessidades que se impunham, e o uso 
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do metal veio para preencher esta lacuna. Se o modo de pensar e agir do homem 

primitivo eram limitados na Idade da Pedra, mostraram-se cada vez mais 

competentes e brilhantes no desenvolvimento de novas capacidades na Idade do 

Bronze e na Idade do Ferro. 

O homem dominava a fabricação de cerâmica queimada, que implica no 

aquecimento do barro utilizando fornos que atingem altas temperaturas ocasionando 

a liberação da água existente na composição das peças de barro; tal tecnologia, 

certamente, foi a base para a metalurgia primitiva. Lentamente, com a ampliação do 

conhecimento humano, a descoberta dos primeiros passos da química e de novas 

substâncias como o cobre ocasionou uma compreensão maior da natureza e o 

reconhecimento de que havia mutações entre substâncias naturais, antes 

desconhecidas, e que isso era um passo a mais do que o simples endurecimento da 

argila pelo fogo, assim a fundição surgia com seus desdobramentos próprios a 

serem inventados e desenvolvidos. 

Nosso intuito com esse breve histórico é mostrar a longevidade da fundição 

enquanto saber técnico e cultural, sendo este texto um esforço de síntese, tendo em 

vista que o assunto é demasiadamente extenso para caber em nossa análise, 

evitamos assim mergulhar tão fundo nos aspectos metafísicos dessas relações. 

Basta-nos, para nossa explanação, observar a longeva postura que, ao longo da 

história, diversas sociedades assumiram ao condensar em seu repertório de valores 

a aplicação desta singular combinação entre a fundição e a arte, desde sua forma 

mais rudimentar, cotidiana e votiva, até o domínio do espaço público, tal como 

praticado entre gregos, romanos e boa parte da civilização medieval ocidental, 

sendo esta, utilizada na reinvenção moderna dos monumentos nacionalistas a partir 

do Renascimento e os quais podem ser vistos até hoje. 

Na tradição da civilização ocidental, os monumentos figurativos em 
bronze, mais do que tudo, representaram uma saída estratégica 
bastante eficaz para a disseminação dos postulados cívicos e, por 
que não, da ideologia, da moral, das leis e dos costumes de 
sociedades que, por meio do imaginário nacionalista, difundiram uma 
infinidade de valores correlatos, mundo afora, a partir da Revolução 
Francesa. (OLIVEIRA, 2012, p. 15). 
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No Brasil, a fundição de metais começou já no primeiro século após a chegada dos 

portugueses, tendo como objetivos apenas a produção de utensílios domésticos, 

armas e moedas, principalmente quando instituída a primeira Casa da Moeda na 

Bahia em 1694. 

Um dos maiores escultores e arquitetos brasileiros do século XVIII tornou-se o 

primeiro fundidor artístico nacional: Mestre Valentim. Seu maior projeto foi a 

construção do Passeio Público do Rio de Janeiro, que conserva presentemente as 

marcas da genialidade artística. No entanto, a fundição artística no Brasil 

permaneceria comprometida e ganharia impulso somente após a chegada da 

Missão Artística Francesa em 1816, mesmo ainda não dando conta dos desafios 

técnicos envolvidos em grandes obras monumentais, sendo estas, executadas na 

maioria das vezes, em Paris, o país teve um grande salto tecnológico.  

Apenas no início do século XX, surgiram algumas metalúrgicas especializadas no 

processo artístico como a Fundição Indígena, a Fundição Cavina e a Fundição Zani 

fazendo crescer cada vez mais a produção de cunho nacionalista tendo sido o 

grande momento no país a utilizar da linguagem monumental da escultura como 

elemento ordenador da memória coletiva, sendo responsáveis pela maioria das 

estátuas, bustos, monumentos e mausoléus que enfeitam as praças, as ruas, os 

teatros, os palácios e os cemitérios de inúmeras cidades no Brasil.  

Outros exemplos, a partir da segunda metade do século XX, não corresponderiam 

ao passado glorioso da fundição de monumentos em metal. O Brasil adquiriu com 

grande rapidez uma técnica exemplar e altamente sofisticada de fundição artística, 

porém, tão rápido quanto sua “época de ouro” foi também o declínio e quase 

desaparecimento desta tradição. O desinteresse geral pela preservação desta 

técnica historicamente tão significativa e bem consolidada é no mínimo, 

incompreensível.  

Possuímos hoje, poucas fundições artísticas pelo país, não tendo ocorrido, durante 

esta transição do século XX para o século XXI, renovações tecnológicas, 

requalificação e reciclagem de mão de obra, os insumos empregados são de baixa 

qualidade e há sucateamento; a geração antiga de trabalhadores das principais 
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fundições que detinha o conhecimento artesanal enfrenta o processo natural de 

envelhecimento ou já abandonou a prática da fundição artística levando todo o 

conhecimento hereditário, tradicional ao esquecimento e descaso. 

Muitas são as razões para se resgatar o conhecimento a respeito da fundição 

artística no Brasil e nos responsabilizarmos pela salvaguarda das obras mantidas 

nos logradouros públicos, que são essenciais para a compreensão histórica e a 

preservação da memória cultural escultórica do país, assim como do mundo. 

 

 

Fig. 2 - Monumento a Pedro Álvares Cabral sendo inaugurado, no largo da Glória, em 1900. 

 

Resumo do processo de moldagem de escultura para fundição por cera 
perdida em oito etapas 
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Fig. 3 – Algumas etapas da fundição da obra Antônio, de Israel Kislansky. 

Na imagem da página anterior, da direita para a esquerda temos: 1. Arquétipo em 

gesso, 2. Em cera, dentro da metade de um molde de silicone e contra molde de 

fibra de vidro e resina, 3. Peça em bronze com os canais de alimentação/respiro, 

travas machos e copo de vazamento, 4.Peça em bronze já com acabamento e 

pátina. 

O processo de fundição em metal pelo método de cera perdida obedece a uma 

sequência relativamente constante de etapas, por isso propomos um percurso 

didático utilizando como exemplo a peça “Antônio”, com modelo em cerâmica, do 

artista plástico Israel Kislansky. 

1ª Etapa - Execução do modelo original pelo artista: Criação e Modelagem. 

Nesta primeira etapa, o artista em questão utiliza da plasticidade da argila para sua 

criação, mas o modelo poderia ser feito em gesso, isopor, cera, metal, ou qualquer 

outro material, desde que este possibilite a retirada de um molde de gesso ou 

silicone, para que não corra o risco da peça original ser danificada durante os 

processos. 

2º Etapa – Execução de um molde em gesso ou silicone da peça original: 

Moldagem.  

O molde da escultura servirá para a confecção de várias cópias da peça. Existem 

dois tipos de moldes: rígidos e flexíveis. Os moldes rígidos são tradicionalmente 



 
 

3764 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

feitos de gesso e os flexíveis à base de silicone. Combinados com um contra molde 

feito de fibra de vidro e resina, ou de gesso, deve ser “encaixado” no molde flexível 

para sua sustentação. O modelo em gesso abaixo foi realizado para que fosse 

preservada a peça original em cerâmica e será utilizado como referência durante os 

processos seguintes. 

 

Fig. 4 – Modelo em cerâmica. Antônio, de Israel Kislansky. 
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Fig. 5 – Modelo em gesso com molde flexível de silicone e contra molde em gesso em segundo 

plano. 

3ª Etapa – Obtenção do modelo oco em cera e aplicação dos canais de 

alimentação, respiro e copo de vazamento. 

A partir do molde é realizada uma cópia em cera, a qual deverá ser oca e sua 

espessura será o que determinará a espessura da peça em metal, neste caso, de 

aproximadamente 4mm. Sobre esta cópia são feitos retoques superficiais para a 

retirada de imperfeições e emendas dos moldes. Quanto melhor for o acabamento 

deste modelo em cera, mais fidedigna a peça em metal será e menos retoques 

posteriores será necessário fazer. 

A aplicação dos canais de alimentação e canais de respiro é feita sobre o modelo 

em cera. Os canais de alimentação são responsáveis pelo escoamento do metal 

líquido e os de respiro pela saída dos gases, evitando a formação de bolhas de ar e 

falhas na peça. O copo de vazamento é posicionado na parte superior ou inferior 

para a entrada do metal. Tanto os canais quanto o copo de vazamento são feitos de 

cera.  
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Fig. 6 – Modelo oco em cera já retocado e com a rede de canais de alimentação, respiro e copo de 

vazamento na base. Em segundo plano, o molde da peça. 

 

4ª Etapa – Método tradicional: Moldagem refratária à base de gesso.  

Um novo molde é feito de material resistente a altas temperaturas, aplicado 

diretamente sobre a cópia em cera já com o sistema de canais. O molde refratário 

pode ser feito à base de gesso (tradicional) ou à base de sílica coloidal (técnica 

moderna utilizada pela indústria de alta precisão). A primeira etapa da aplicação do 

gesso é com o material bem diluído, gradativamente, camadas mais grossas são 

sobrepostas até a formação de um bloco maciço. 

 

Fig. 7 – Um bloco maciço (molde refratário) é feito para isolar a peça, com o intuito de suportar as 

pressões internas durante a entrada do metal líquido. A única parte aberta é a área do copo de 

vazamento (na base). 

5ª Etapa – Deceragem e calcinação do molde refratário. 
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A deceragem é o processo de liquefazer a cera do molde começando pelo copo de 

vazamento e subindo para as demais regiões com um maçarico. Por isso o nome da 

técnica “cera perdida”, já que nesse momento será removida de dentro do molde 

refratário toda a cera de seu interior. O momento de calcinação do molde é, entre 

todas as etapas, a mais complexa. São diversas transformações ocorridas no interior 

do forno, como as alterações físico-químicas, a eliminação total da água, pressões 

exercidas pela dilatação da cera, todas implicando expansões e contrações do 

molde durante a calcinação. Mesmo com todo o tipo de controle, nessa etapa é 

muito comum apresentar falhas, como trincas e rompimentos de partes do molde 

que irão refletir diretamente na peça em metal. 

6ª Etapa – Fusão e vazamento do metal. 

Nesta etapa o metal líquido é introduzido no molde refratário. A liga de metal mais  

comum é o bronze, cuja composição possui uma porcentagem de 80 a 95% de 

cobre combinado com estanho e são fundidos a cerca de 1100ºC. 

7ª Etapa – Abertura do molde, limpeza da peça, usinagem e tratamento da 
superfície. 

O molde refratário depois de resfriado é eliminado. Nesta etapa são cortados os 

sistemas de canais (agora de metal) e realizado a soldagem e cinzelamento sobre a 

superfície da peça. 

 

Fig. 8 – Soldagem pelo processo TIG (Gás Inerte de Tungstênio). 
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8ª Etapa – Pátina e Polimento. 

A pátina é um processo de coloração feito por meio de reações químicas, que imita 

os efeitos naturais do metal após de longo tempo em contato com a atmosfera, ou 

seja, precipita uma reação que aconteceria gradativamente. Temperaturas muito 

altas ou baixas ocasionam alterações de coloração. Os químicos mais utilizados 

para a pátina são o nitrato de cobre (cor esverdeada) e nitrato de ferro (cor castanha 

a preto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Execução da pátina. 

O artista e sua obra em processo: a valoração escultórica do inacabado 

O artista percorre um longo caminho entre a concepção de sua obra e a finalização 

do projeto, como pudemos verificar anteriormente, as etapas são extensas e 

gradativas. Após um período de trabalho criativo, tão longo e extenso quanto às 

fases de fundição, é então, o momento de transformar seu modelo em uma escultura 

em metal. A partir daí, a obra toma um caminho independente de seu criador para 

percorrer uma jornada de transformações até obter-se a obra final. Este período é, 

para o artista, marcado por uma grande inquietação. Raríssimas vezes ele próprio é 

o responsável pela transmutação entre as matérias, o que por vezes pode criar uma 

expectativa em torno da obra final que nem sempre é satisfeita. Deste modo, as 

obras escultóricas fundidas em metal são quase sempre realizadas em coautoria, e 
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tal transposição de conteúdo será mais ou menos condizente com o modelo feito 

pelo artista a depender de muitos fatores, entre eles, a sensibilidade com a qual está 

imbuído o fundidor em questão.  

Considerando que um artista almeje, ao contrário do descrito acima, fazer parte de 

cada etapa do processo de fundição, diminuindo assim as distâncias entre a 

idealização artística do fazer propriamente dito e queira compreender todos os 

procedimentos e a longa dedicação implicada nesta transformação material, teremos 

aí a possibilidade de novas redes de criação podendo o artista, inclusive, deturbar 

essas convenções regradas da fundição artística ressignificando o que antes seria 

considerado como uma etapa ser a obra final. A título de exemplo: incorporando os 

canais de alimentação/respiro e trava macho, que já cumpriram sua função na 

fundição, e agora será corporificado à obra, não sendo eliminados na usinagem. 

Através da ressignificação, pode-se aprender a pensar de outro modo, ver novos 

pontos de vista ou levar outros fatores em consideração. 

O signo está, inevitavelmente, ligado a outro signo que, por sua vez, origina um 

outro signo e assim por diante. Essa mobilidade foi uma característica relevante para 

a compreensão da criação como um processo sígnico, inacabado, uma possível 

versão de algo que pode vir a ser modificado. Esse princípio de continuidade levou a 

autora Cecilia Salles a tecer relações com outra característica da semiose: o 

falibilismo; a teoria de que nosso conhecimento é falível, navega num continuum de 

incerteza e indeterminação. O acaso age permanentemente, aumentando a 

variedade do mundo, afirma Salles (2011). 

Outro aspecto, ainda relacionado à noção de continuidade, está no que a autora 

denominou regressão e progressão infinitas, ou seja, a queda da ideia de um 

começo e um fim absoluto. Para Cecília Salles, estamos sempre no meio de uma 

cadeia de signos que pode regredir infinitamente em sua relação com o objeto assim 

como progredir infinitamente em sua relação com o interpretante. 
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Fig. 10 - Peças em bronze com canais de alimentação/respiro e trava macho sem acabamentos 

finais. “Antônio”, de Israel Kislansky. 2011. Foto: Arquivo pessoal Israel Kislansky. 

Com isso, podemos considerar que quanto mais imerso o artista estiver nos 

processos e procedimentos das transmutações de sua obra, maior é a probabilidade 

desses caminhos levarem-no para outros que não sejam necessariamente aqueles 

delineados a princípio, mas que podem vir a transformar-se em uma nova escultura.  

Essa nova escultura, pictórica, de projetista, abandonou de certa 
forma os materiais tradicionais de pedra e do bronze em favor de 
outros mais flexíveis a serem trabalhados com ferramentas 
modernas como o maçarico de oxiacetileno: aço, ferro, ligas, vidro, 
plásticos. (GREENBERG, 2001, p. 70). 

Concerne ao escultor moderno a possibilidade de experimentações independentes 

da tradição que determinados materiais assumiram na história, considerando assim, 

a importância da adaptabilidade e flexibilidade destes, e as diferentes motivações 

ideológicas, estéticas, sensoriais que eles são capazes de gerar. Segundo 

Greenberg, a nova escultura não tem praticamente nenhuma associação histórica, o 

que lhe confere uma virgindade que incita a audácia do artista e o convida a dizer 

tudo sem medo de censura pela tradição. 
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Embora a fundição em bronze seja uma das técnicas de escultura 
mais antigas e difundidas, sempre foi concebida como um método de 
dar permanência a objetos previamente moldados, e como uma 
exploração das qualidades sensíveis do bronze enquanto material. 
No entanto, não é esta a abordagem do escultor moderno ao metal 
como um meio. [...] Em geral, o metal é tão dócil que cede a qualquer 
concepção formal que o escultor tenha, e é esta adaptabilidade que 
explica seu presente uso geral. (READ, 2003, p.245 e 253). 

Não se pode deixar de lado a busca cada vez mais assídua da indústria (antes 

totalmente dependente dos metais naturais) pela invenção de materiais sintéticos; tal 

desenvolvimento também é explorado e observado pelos artistas, mas metais como 

o aço, bronze, ferro e alumínio continuam tendo virtudes decisivas para a escultura 

da nossa civilização. Como reforça Herbert Read, pareceria, a julgar pelas obras 

expostas em galerias comerciais, que quase quatro quintos de toda escultura 

contemporânea é feita em metal de algum tipo. É fatível falar de uma “Nova Idade do 

Ferro”. 

Assim, entende-se que apesar de estarmos vivendo um momento de descaso pela 

preservação e atualização das técnicas de fundição no Brasil, a conscientização é 

peça chave para uma mudança de paradigma, devendo ser potencializada por 

futuros artistas escultores e artesãos que se envolvam cada vez mais com os 

processos da metalurgia gerando, a longo prazo, uma atualização e renovação do 

cenário atual.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 
BACHELARD, Gaston. A terra e os devaneios da vontade: ensaio sobre a imaginação 
das forças. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 100. 
 
Fundição Artística/SENAI-SP. São Paulo: SENAI-SP editora, 2012. 
 
Fundição Artística no Brasil = Artistic Casting in Brazil: arte, educação e tecnologia 
/Serviço Social da Indústria (São Paulo); Prefácio de Gilberto Habib de Oliveira. – São 
Paulo: SESI –SP editora, 2012. 
 



 
 

3772 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

GREENBERG, C. Clement Greenberg e o debate crítico. Org. Glória Ferreira e Cecília 
Cotrim de Melo. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001, p. 70-80.  
KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna. Tradução de Júlio Fisher. - São 
Paulo: Editora Martins Fontes, 1998. 
 
MEDEIROS, Marcelo. História da Fundição. São Paulo: Salus, 2009. 
 
SALLES, Cecília A. Gesto inacabado: processo de criação artística. 5ª edição revisada e 
ampliada. São Paulo: Intermeios, 2011. 
________________. Redes da criação: construção da obra de arte. Valinhos: Editora 
Horizonte, 2006. 
 
READ, Herbert. Escultura Moderna: Uma História Concisa. Tradução de Ana Aguiar 
Cotrim. - São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

 
Isabela Vida Moreno 
Graduanda em Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais pela UNESP; pesquisadora 
bolsista de Iniciação Científica PIBIC-CNPq no Projeto “Panorama da Cerâmica Latino-
Americana: Tradicional e Contemporânea”, orientada pela Profª Drª. Geralda Dalglish; é 
membro do Grupo de Pesquisa do CNPq “Panorama da Arte-Cerâmica Latino-Americana”  
IA/UNESP.  isabeautiful.life@hotmail.com 
 
 
Geralda Dalglish 
Doutorado em Integração da América Latina (arte e cultura) pela USP/SP e University of 
Califórnia Berkeley-USA; Pós-Doutorado pela Universidade de Lisboa, Portugal. Autora dos 
livros “Noivas da Seca cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha” e “Mestre Cardoso: a 
arte da cerâmica amazônica. Coordenadora do Curso de Artes Visuais e pesquisadora da 
pós-graduação da UNESP.  lalada.ceramica@uol.com.br 
 
 

mailto:isabeautiful.life@hotmail.com
mailto:lalada.ceramica@uol.com.br

