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Porque não sabemos quando morreremos,  
somos levados a acreditar  que a vida seja um poço 
inexaurível.  
Mas tudo acontece só certo número de vezes, um 
número mínimo de vezes. 
Quantas vezes recordarás de uma tarde da tua 
infância, 
uma tarde tão profundamente tua que 
sem a qual não conseguirias conceber a tua vida? 
Talvez outras quatro ou cinco vezes, talvez menos. 
Quantas outras vezes olharás a lua aparecer? 
Talvez vinte, todavia tudo parece sem limite. 
 
Bernardo Bertolucci, filme Il tè nel deserto (O Céu 
que nos protege), romance homônimo de Paul 
Bowles.  
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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa propõe uma reflexão sobre o processo de construção poética 
que opera com as idéias de efêmero, transitório, transformação e perda. O 
objetivo de construir trabalhos que evidenciasse o desaparecimento e 
transformação envolve o uso da cerâmica enquanto diálogo com a matéria e 
tempo, essas características foram, inicialmente, deflagradoras no desenrolar 
desse estudo. Junto às reflexões de transformação se instala a etapa 
processual de expandir para outras linguagens, como a realização de 
intervenções ambientais e ações registradas em vídeo e fotografia. Os 
conceitos que permeiam todo o trabalho reflexivo estão indicados na 
aproximação que se estabelece a partir de três direções: com a filosofia da 
imaginação material bachelardiana e sua teoria emblemática dos quatro 
elementos aristotélicos, refletidos aqui como constituintes do processo da 
cerâmica; com as concepções de território e fronteira, da geografia 
paradigmática de Milton Santos, temas aprofundados nas intervenções 
ambientais; e com as derivas conceituais de Deleuze & Guattari sobre 
desterritorialização e reterritorialização, que envolve as ações que resultaram 
na exposição Matéria Efêmera. Analisa-se os procedimentos artísticos que 
tratam o corpo do artista como suporte e mote de trabalhos. O texto investiga 
obras de artistas contemporâneos que apresentam semelhança com os 
procedimentos artísticos adotados. As escolhas pelas ações, intervenções e 
registros discutidos nesse estudo refletem os principais conceitos e caminhos  
revelados significativos no decorrer do processo. 
 
 
Palavras chave: Arte contemporânea, cerâmica, ações, intervenções 
ambientais, fotografia, matéria efêmera 
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RÉSUMÉ 

 
Ce travail offre une réflexion sur un processus de construction poétique basé 
sur les idées d’éphémère, de transitoire, de transformation et de perte. L’objectif 
de construire des travaux qui mettent en évidence la disparition et la 
transformation implique l’utilisation de la céramique en tant que dialogue avec 
la matière et le temps ; ce sont ces caractéristiques qui ont initialement 
provoqué cette étude. Parallèlement aux réflexions sur la transformation, un 
étape processuelle d’expansion aux autres languages s’installe, au travers de la 
réalisation d’interventions environnementales et de l’enregistrement d’actions 
en vidéo et photographie. Les concepts qui traversent tout ce travail réflexif sont 
indiqués à partir de l’approximation qui s’établit dans trois directions : la 
philosophie de l’imagination matérielle de Bachelard et sa théorie emblématique 
des quatre éléments aristotéliciens, présents ici en tant que constituants du 
processus céramique ; les concepts de territoire et de frontière, issus de la 
géographie paradigmatique de Milton Santos et approfondis au cours des 
interventions environnementales ; et les dérives conceptuelles de Deleuze et 
Guattari sur la déterritorialisation et la reterritorialisation, pour les actions qui ont 
donné lieu à l’exposition « Matéria Efêmera ». Sont enfin analysées les 
procédures artistiques qui envisagent le corps de l’artiste comme support et 
mode de travail. Le texte étudie les oeuvres d’artistes contemporains dont les 
procédures artistiques ressemblent à celles adoptées ici. Le choix des actions, 
des interventions et des enregistrements réalisés dans ce travail reflète les 
principaux concepts et chemins qui se sont révélés significatifs au cours de son 
élaboration. 
 
Mots-clés : art contemporain, céramique, actions, interventions 
environnementales, photographie, matière éphémère 
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INTRODUÇÃO  
 
 Saindo do planeta Terra e o olhando do espaço a visão que se tem é de um 

objeto, um elemento, um corpo celeste. É assim que vejo tudo o que existe, como 

uma única e grande matéria – os seres, as pessoas, os eventos, as ações, os 

objetos, os elementos, onde os espaços são “configurações” de uma existência: a 

nossa, uma Matéria Efêmera.  

 Assim, inicio a pesquisa teórico-prática com uma reflexão sobre o processo 

de construção de uma poética visual, que opera com as idéias de efêmero, perda, 

transformação e deslocamento da matéria. A instauração dos trabalhos tenciona o 

tempo inteiro com esses dispositivos. 

  A questão norteadora é: se perde para transformar ou é preciso se 

transformar para perder? Como criar um trabalho que seja perpassado pela idéia de 

perda através da transformação da matéria, do espaço, do corpo e da imagem? É 

possível relacionar a idéia de espaço através da ação do corpo? Como identificar o 

efêmero pela perda da cerâmica, da terra e da água? É possível desconstruir a 

cerâmica na imagem? Como criar um deslocamento de espaço/território através da 

matéria que o compõe?  

 No rastro das questões acima colocadas buscarei tencionar através de um 

trabalho visual sobre a perda e a transformação da matéria, acreditando que tudo é 

efêmero quando se modifica, criando ações efêmeras através do barro, da terra e da 

água; desenvolver uma linguagem visual pessoal permeando matéria, corpo e 

imagem; operar uma poética em artes visuais cuja proposição se instala na 

efemeridade do momento, do espaço, da ação e da matéria. 

 À medida que aprofundava meus estudos sobre a idéia dos limites e da 

desmaterialização da arte, fui percebendo em meus trabalhos uma busca cada vez 

maior pelo aspecto efêmero e intangível da obra de arte, não um desejo de 

desaparecer com o objeto artístico, ao contrário, ele se faz necessário pra que sejam 

colocadas algumas questões, que giram em torno mesmo de uma busca totalmente 

pessoal. Não sendo esse um trabalho autobiográfico, mas que durante as etapas da 

pesquisa tendo percebido a arte como uma extensão da vida, dos meus 

pensamentos, das minhas idéias, durante esse percurso, percebo agora que não 

precisa existir uma barreira entre arte e vida. 
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 Sempre observei nos meus trabalhos um percurso, um interesse em 

aprofundar e explorar os caminhos, testar possibilidades que afinal me levaram a 

buscar o mestrado, como instância privilegiada para discutir e aprofundar as 

investigações geradas pela prática artística. 

 Não escolhi a cerâmica, ela me escolheu. Sempre realizei trabalhos com os 

mais diversos tipos de materiais, estar presa somente a uma técnica ou a uma 

linguagem nunca fez parte do meu universo de possibilidades. Meu repertório 

sempre foi vasto, pintura, desenho, colagem, instalações, fotografia, vídeo, mas na 

escultura, a cerâmica me chamou a atenção, pois percebo um diálogo com a 

matéria. É um lidar com o tempo constante, o tempo de secagem, o tempo da 

transformação. 

 Meu primeiro contato com a cerâmica se deu quando concluí meu curso de 

graduação, entre os anos de 2003 e 2004. Cursando a disciplina expressão 

tridimensional passei a conhecer melhor a técnica de trabalho com a cerâmica e, 

assim, fui direcionada a experimentar suas possibilidades, percebendo o barro como 

matéria carregada de carga simbólica, o que despertou um interesse pela poética 

material na sua essência.  

 A instalação Cicatrizes e Incisões resultava desses estudos e tratava de 

questões que perpassavam idéias como corte, fissuras, aberturas, passagens. 

Apesar do título que remete a uma ferida já fechada, a poética do trabalho era 

cortar, sulcar, esfolar, abrir. 

 Nota-se a importância do processo criativo na construção de uma poética 

contemporânea, pois essas peças não eram apenas o que representavam, 

formalmente, mas também estavam impregnadas pelo simbolismo do material: o 

barro e também pela evidência do gesto deferido contra a peça de argila. 

 Para registro do processo de confecção de algumas peças que compuseram 

essa exposição realizei um vídeo intitulado Cicatrizes e Incisões, que mostrava 

desde a aquisição do barro, na vila de Coqueiros, distrito de Maragogipe, no 

Recôncavo baiano, ao preparo da massa até sua posterior queima, de forma 

artesanal em fogueira. Havia uma preocupação em trazer através das imagens os 

elementos da natureza: água, fogo, terra e ar, como constituintes do processo 

cerâmico. Trabalhar com essa técnica nos leva a ter uma compreensão alquímica 

dos elementos: a água (mares, rios, córregos e riachos), o ar (vento, céu), a terra (a 

argila, cerâmica e a própria terra) e o fogo que a tudo transforma. 
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 Durante as experiências no atelier houve uma aproximação conceitual com os 

elementos que compõem o processo cerâmico, que originou as obras Liquefeitos e 

Dissolutos, instalações compostas por peças de cerâmica submersas na água.  

 A partir desses trabalhos as questões que margeiam essa pesquisa foram 

surgindo, a submersão de peças de cerâmica em água buscava evidenciar ou trazer 

à tona uma possível transformação da matéria.  

 Dando continuidade a essa reflexão a busca por unir cerâmica e imagem, 

deflagra a necessidade de uma atenção especial aos registros, nesse sentido utilizei 

a fotografia como recurso para captar o trabalho Ser em transformação. 

 A primeira experiência de congelamento da cerâmica se deu no trabalho 

Quando antigos organismos se libertam do gelo, as imagens desse processo foram 

expostas no Salão de Arte de Juazeiro, na Bahia, em 2008. 

 Como seguimento da pesquisa que resultou na obra De.gelo, se instala, 

efetivamente, a necessidade de um aprofundamento conceitual em questões que 

emergiram ao realizar a intervenção ambiental com peças de cerâmica congeladas. 

 Nesse período, eu já buscava criar uma interseção entre matéria, corpo e 

imagem, o que apontava o encaminhamento para uma investigação que culminou na 

presente pesquisa, onde se busca uma aproximação com os conceitos sobre perda, 

transformação e deslocamento, e com a idéia de efêmero. 

 Assim me proponho a discutir as relações prático-reflexivas a partir da ação 

de colocar peças congeladas na água do mar – sei que o gelo derreteu, que a peça 

se perdeu, mas que está no fundo do mar em algum lugar, o que me traz também 

uma incerteza dessa perda e a possibilidade de uma permanência. 

 Essa pesquisa que teve início com a cerâmica se desdobrou para outras 

linguagens, como a realização de intervenções ambientais, ações, registradas em 

fotografia e vídeo. Em outro segmento da investigação esse “interesse” pelo barro e 

pela sua origem, vai remeter a idéia de território. 

 A processualidade na maioria dos trabalhos, não entra na instauração das 

obras ou na sua apresentação física, mas principalmente na instauração conceitual, 

ou seja, a idéia de transformação da matéria, com a qual dialogo, está presente 

através de uma característica que é inerente ao material que trabalho, a argila e o 

seu processo até se transformar em cerâmica. Essa aproximação que faço se dá 

pela importância que a matéria tem no trabalho, seja ela a cerâmica, a água ou a 

própria argila como terra. 
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 Nesse estudo, teço diálogos com muitos autores: críticos de arte, 

historiadores, geógrafos, filósofos, entre outros. Os conceitos que permeiam todo o 

trabalho reflexivo estão na aproximação que estabeleço a partir de três direções: a 

filosofia da imaginação material de Gaston Bachelard e sua teoria emblemática dos 

quatro elementos aristotélicos, refletidos aqui como constituintes do processo da 

cerâmica; as concepções de território e fronteira, da geografia paradigmática de 

Milton Santos, temas aprofundados nas intervenções ambientais; as derivas 

conceituais de Deleuze & Guattari sobre desterritorialização e reterritorialização, que 

envolve as ações que resultam na exposição Matéria Efêmera. Analiso também os 

procedimentos artísticos que tratam o corpo do artista como suporte e mote de 

trabalhos. Nesse tecido a trama é representada pela fundamentação teórica e a 

urdidura pela obras de artistas contemporâneos que apresentam relação com os 

procedimentos artísticos adotados na pesquisa. 

  A imaginação poética de Gaston Bachelard desdobrada no simbolismo dos 

quatro elementos traz importantes observações sobre a terra, a água, o fogo e o ar. 

Nesse diálogo utilizo as contribuições bachelardianas a respeito da água pelo seu 

aspecto transitório e de desobjetivação, da terra pela sua compactação: matéria, 

barro, e pela volatização do ar. 

 As definições conceituais de espaço e território do geógrafo Milton Santos 

permitiram aproximá-las das minhas reflexões sobre os procedimentos artísticos 

deflagrados nessa pesquisa que, de certa forma, permeiam a idéia de perda, onde 

se dá as relações entre ação, espaço e tempo. 

 Das derivas conceituais de Deleuze & Guattari sobre desterritorialização e 

reterritorialização tomei como base para o entendimento dos deslocamentos que 

proponho com minhas ações, diluindo fronteiras e trazendo os diversos 

agenciamentos discutidos pelos autores. 

 Aliando aos estudos prático-reflexivos da pesquisa encontram-se obras de 

artistas contemporâneos cujos trabalhos se aproximam, em alguns pontos e se 

distanciam em outros, do meu trabalho, mas que permitiram um aprofundamento 

extremamente importante para definir algumas questões surgidas no decorrer dessa 

investigação. 

 Para ações realizadas num primeiro momento, através da cerâmica, trouxe 

alguns artistas que foram expoentes nessa técnica. Quando começo a esclarecer 

sobre a idéia de espaço na pesquisa e sobre a idéia de desmaterialização da arte, 
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me atenho no movimento conhecido como Land art, que se torna de extrema 

importância para esse estudo, principalmente as “ações” de Richard Long, que 

concebe uma enorme aproximação entre experiência vivida e seu trabalho de arte, 

transformando marcas de passagens de suas caminhadas, suas observações e 

orientações como uma forma de “estar” no mundo e fazer parte dele, e isso para 

Long é arte. A proposição desse artista suscita desdobramentos ao longo das 

experiências e procedimentos, e sua respectiva análise, que foram incorporadas 

nesse estudo. 

 Ao falar de ações na natureza, as questões da presença do corpo apresentam 

um ponto singular. Busquei dialogar com alguns artistas que trabalham com o corpo 

imerso na natureza e que, de alguma forma, servem de referência para o minha 

pesquisa. Percebendo essa relação: corpo, natureza, matéria e imagem, traço 

aproximações com a obra das artistas Janaína Tschape e com Brígida Baltar, essa 

última, cujas obras operam também com questões territoriais. 

 No primeiro capitulo trago algumas colocações sobre a idéia de limites na 

arte, idéias que giram em torno do espaço de apresentação, dos agentes de 

consagração, da possibilidade e das condições que um objeto do cotidiano necessita 

para ser chamado de objeto artístico. Para essa discussão travo um breve diálogo 

com Brian O’Doherty e o artista visual Hélio Fervenza. Ainda nesse capítulo, 

apresento uma breve incursão sobre o surgimento da cerâmica como linguagem 

visual e suas variadas aplicações na arte, além de artistas de vanguarda que 

trouxeram através de seus trabalhos a interação com antigas técnicas. 

Referenciando-me nos conceitos de A teoria do Campo Expandido de Rosalind 

Krauss relaciono a minha busca em “expandir” a cerâmica para outros lugares, ou 

seja, uma reflexão sobre a questão do espaço na arte e os desdobramentos de 

trabalhos que acontecem fora de galeria ou de museus. Nesse sentido, faço uma 

aproximação com o meu trabalho quando busco levar a cerâmica para a natureza, 

percebendo suas transformações. Trato também dos trabalhos da Land Art e os 

Earth Works com as proposições que opero no último capítulo dessa dissertação. 

 No segundo capitulo faço uma análise sobre o processo cerâmico a partir da 

sua importância, tendo como fundamentação teórica os estudos que se atém ao 

processo criativo abordados por Fayga Ostrower, Luiggi Pareyson e Cecília Salles. 

Ainda nesse capítulo analiso os elementos constitutivos da cerâmica: terra, água, 
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fogo e ar, na perspectiva da filosofia da imaginação material de Gaston Bachelard, 

com seus devaneios sobre a matéria. 

 Como venho falando sobre espaço e lugar, no terceiro capitulo faço uma 

demarcação com alguns conceitos utilizados nos estudos geográficos. Território, 

espaço, lugar, fronteira e tempo são alguns dos temas abordados para melhor 

compreender os espaços e a matéria presentes nas minhas ações, partindo da idéia 

de desterritorialização e reterritorialização, esses conceitos são trabalhados por 

Milton Santos, Rogério H. da Costa e Deleuze & Guattari. Aqui também se apresenta 

relevante falar da matéria e de sua proveniência.  

 No quarto capitulo apresento alguns conceitos, idéias e sentimentos que dão 

a dimensão transcendental, no sentido de uma faculdade do pensamento poético 

que apreende o mundo, dos registros de ações cujo objetivo é apresentar as 

transformações da matéria, em constante mutação, onde se percebe e se 

compreende como Matéria Efêmera. 

 Da condição “inevitável” da matéria em transformação, surge o efêmero, e, 

paradoxalmente, a impossibilidade de interromper esse processo. E, ao mesmo 

tempo, que existe nessa pesquisa uma ação de perda, seja da matéria ou de objetos 

de cerâmica, de entrega e, portanto, de desapego, surge de forma avassaladora a 

incapacidade de aceitar essa condição.  

 Em meio a esse processo de produção da escrita da dissertação e de 

amadurecimento do trabalho, sou surpreendida pela perda, não de objetos, mas pela 

perda de uma pessoa querida, meu amor, meu companheiro de jornada se vai, em 

um ato, sem se despedir. Perde-se no leito do rio, do mar? Ou se transforma, 

retorna para seu local de origem, volta a ser essência, matéria? Nesse momento é 

impossível deixar essa perda de fora, seria desonesto com a minha essência, com 

minha verdade e, consequentemente, com o meu trabalho! Não sei se ao findar essa 

pesquisa terei obtido essas respostas, na verdade acredito que não, mas desejo que 

de forma poética eu possa estar realmente aceitando essa perda, afinal, há dois 

anos quando me propus a pesquisar sobre a perda e a transformação não imaginei 

que deveria encará-las tão próximas. 
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1. ALGUNS ESPAÇOS 

 
A arte é um dos pináculos da realização espiritual do homem e é 
como tal que deve ser abordada, pois de outro modo os equívocos 
são inevitáveis. Trata-se pois da tomada de consciência da 
problemática essencial da arte e não de um enclausuramento  em 
qualquer trama de conceitos ou dogmas, incompatíveis que são com 
a própria criação. 
Hélio Oiticica. 

 

 Desde os anos da minha produção artística que compreendem o período que 

cursei a universidade, venho refletindo sobre as questões do efêmero na arte, seus 

limites, a partir do qual um simples gesto pode ser uma obra de arte. Algumas vezes 

essas questões foram de ordem teórica, onde com a ajuda de alguns autores como 

Brian O’Doherty  e Arthur Danto, me possibilitaram uma reflexão sobre a arte, o 

surgimento dela e, possivelmente, a morte da mesma, além da relação com o 

espaço expositivo, daí um interesse por uma possível desmaterialização do objeto 

artístico tangenciado pela idéia de perda. 

  Nesse percurso, alguns trabalhos criavam uma espécie de curto circuito no 

espaço expositivo, muitas dessas “manifestações” ocorreram nos anos 

efervescentes de 60 e 70, mas já em 1958, Yves Klein apresenta uma galeria 

completamente vazia, a Iris Clert, em Paris. 

 Pensar os limites da obra de arte, que muitas vezes são “impostos” por 

diversos fatores, como agentes legitimadores do campo artístico (marchand, 

galerias, publicações, entre outros), pelo vínculo ritual ou simbólico, e pelo caráter 

político que a produção das obras de arte vêm adquirindo dos anos 60 em diante, 

coloca em xeque a possibilidade de existência dessas obras, foi o que analisei em 

um artigo publicado em 2006 e no qual me debruçava sobre essas questões: 

A obra de arte toma a sua parte/espaço, ela é isolada de tudo que 
possa tirar a sua “força”, ou melhor, o que faz dela uma obra de arte, 
ou o que possa prejudicar sua apreciação de si mesma. Essas obras 
são representativas, comunicativas, e a sua gênese não ocorreu 
apenas no momento de produção, mas também contou com a 
“ajuda” de diversos artifícios de consagração que hoje denominamos 
o sistema das artes1.(SAMPAIO, 2006, p. 54) 
 

                                                 
1 Sistema que engloba o universo da arte e seus principais atores como agentes legitimadores, são 
esses o mercado, museus, galerias, grandes mostras, publicações, artistas, críticos, curadores, 
diretores de museu e etc. (POLI,1999,tradução nossa). 
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 Por esses caminhos, questionava-me onde a obra de arte se encontrava, 

quando ela ocorria, o que a define como obra de arte, o que e quem poderiam definir 

o que é arte e o que não é arte. Eram muitas as questões que busquei responder: 

Mas o que ocorre com essa “definição” se ela for tirada do contexto 
sacralizador, do espaço físico e simbólico aonde vem inscrever-se, e 
a partir do qual ela adquire visibilidade? Se esse espaço for a rua? 
Mudando de suporte, de técnica e de materiais ela perde a sua 
função icônica? Ou será que a imagem é imperativa seja aonde for. 
(SAMPAIO, 2006, p.55) 
 

  No rastro dessas indagações fui buscar os textos e a produção do artista 

plástico Hélio Fervenza (2003) e “ampliar as fronteiras em torno da interrogação 

sobre o que é a obra [...]” Quando a obra de arte é retirada do seu contexto, sem 

convite, sem etiqueta, sem entorno geográfico adequado, que sentidos de 

representação ela deflagra? Continua sendo obra de arte, ou torna-se apenas 

imagem a ser consumida? 

 
Neste espaço estabelecido, as obras e propostas sofrem um forte 
processo de objetificação... Diferentemente do fato de que essas 
obras possam utilizar o espaço para se constituir, é o espaço do 
evento que as situa e as reinscreve dentro de uma sucessão própria 
de amostragens. Já não é mais sobre o contexto do lugar 
propriamente dito que essas obras incidem, em vias de criar o 
espaço de sua proposição artística, mas sobre o contexto do espaço 
do evento no qual elas estão contidas, e que em sua constituição o 
ignoram. (FERVENZA, 2003, p. 24 apud SAMPAIO, 2006, p.55) 
 

  

 Quando a representação do real já não possui tamanha importância é que 

surge a representação de uma idéia, onde todos os elementos que compõem uma 

obra de arte entram como símbolos para possibilitar uma determinada leitura.  

 Na arte que prioriza a idéia para concepção de uma obra, como se dá na arte 

conceitual, alguns limites se volatilizam, a obra passa a não mais possuir uma leitura 

única e exclusiva, ao contrário, ela é inclusiva permitindo uma interpretação baseada 

no “devaneio íntimo” de cada um, como pode ocorrer, por exemplo, com uma 

intervenção urbana, que será vista na rua pelos transeuntes. O contexto interfere, a 

possibilidade da obra “acontecer” é instável, a autoria já não é mais tão importante, 

mas, ainda sim, continua sendo obra de arte, possui uma “aura”, mas o aqui e 
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agora2 que caracteriza uma (verdadeira) obra de arte, segundo Walter Benjamin 

(1985), é efêmero, pois ela pode acontecer ou não, na rua não existe um espectador 

em busca da contemplação, que se dirige a um espaço destinado a abrigar obras de 

arte na intenção de fruição. Não há um direcionamento no sentido da apreciação 

estética, o trabalho está lá, e só isso o mantém, quanto à apreciação, irá depender 

de cada um que queria ou que possa se relacionar com aquela manifestação 

artística. 

 Assim deixamos de lado a idéia de que uma obra de arte é configurada pelo 

espaço, ou seja, de que o seu local de exposição que faz dela uma obra, então a 

sua aura não se dá somente em locais destinados à exposição e sim no seu aqui e 

agora como trabalho artístico.  

 Ao me referir a obras de arte na rua, penso não apenas nos monumentos 

escultóricos no ambiente urbano, mas também naquelas que foram idealizadas para 

interferir e, às vezes, ressaltar esses espaços, esses “objetos” que começaram a 

surgir na década de 60, em determinado momento passaram a ocupar não só o 

espaço urbano, mas também a natureza. 

 Longe de ter um caráter apenas de obra de arte, esses trabalhos visam criar 

um diálogo de forma mais direta com a população, transmitindo mensagens, 

propondo questionamentos. 

  O interesse por uma produção, que questionasse esses limites, ou os 

evidenciasse, foi se tornando cada vez mais presente na minha busca prática e 

teórica. Havia um desejo de trabalhar com intervenções ambientais, com o efêmero, 

com ações que questionassem o “surgimento” da obra de arte, produzindo trabalhos 

que se realizavam fora da galeria, mas simultaneamente havia também um interesse 

pela cerâmica, trabalhar com a argila, e lidar diretamente com as transformações da 

matéria me encantavam, dessa forma, o interesse por essa técnica foi sendo 

direcionado pelo aspecto mais sutil desta: o processo de confecção e as diferentes 

etapas que o compreendem e o caráter simbólico que a matéria suscita (terra, água, 

ar e fogo). 

 

 

                                                 
2 Para Benjamin(1985) o aqui e agora da obra de arte é a sua existência única, onde se desdobra a 
história da obra. E essa história não é apenas as transformações que ela sofreu, mas também as 
relações de propriedade em que ela ingressou. 
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1.1. O ESPAÇO DA CERÂMICA NA ARTE 

  
 

 No trilhar do meu trabalho com cerâmica, deparei com alguns preconceitos 

em relação a essa técnica, a mais comum é que ela é uma “arte menor”, mesmo 

com uma vasta produção de arte contemporânea onde a cerâmica é utilizada como 

linguagem artística preponderante, ainda permanece tal consideração. 

 Sabemos que tanto Picasso como Miró exploraram bastante as possibilidades 

dessa técnica como linguagem artística independente, e como mais um meio de 

expressão a qual poderiam criar. 

  Hoje não existem fronteiras tão demarcadas quanto havia naquela época, 

nesse sentido esses artistas foram revolucionários. Desde o momento que Marcel 

Duchamp inseriu um “urinol” em uma exposição de arte a maioria dessas “fronteiras” 

foram derrubadas, dando margem para inúmeras possibilidades de operações 

artísticas.  

 Nesse capítulo mostro a cerâmica como linguagem visual independente, seus 

desdobramentos e desconstruções, e, para isso, é necessário um rápido percurso 

pelas diversas possibilidades, as referências que aqui estão é o fazer próprio de 

artistas contemporâneos precursores e de sua utilização como linguagem artística. 

 Presente na história da sociedade humana a cerâmica fez e sempre fará parte 

do nosso cotidiano, materiais cerâmicos foram vastamente utilizados pela 

humanidade. Também como material artístico, a percepção dessa matéria nos leva 

inevitavelmente para uma “poética da terra”, a serem analisadas no capítulo 2. 

Repleta de significantes, a argila não nos comunica somente pela forma que é dada 

a ela, essa matéria, por si só já traz em sua história uma carga semântica, como nos 

diz Fayga Ostrower: 

Assim, o conceito de materialidade não indica apenas um 
determinado campo de ação humana. Indica também certas 
possibilidades de contexto cultural, a partir de normas e meios 
disponíveis. Com efeito, para o individuo que vai lhe dar com a 
matéria, ela já surge em algum nível de informação e já de certo 
modo configurada – isso, em todas as culturas; já vem impregnada 
de valores culturais. (OSTROWER, 1987, p.43) 
 

  Um artista que buscou transcender essa separação que existia entre 

artesanato, cerâmica e arte foi Peter Voulkos, sua obra tida como expressionista era 

composta de peças abstratas, obteve grande reconhecimento nos Estados Unidos, 
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onde também ensinou em diversas universidades, colocando a técnica cerâmica em 

um patamar de escultura. 

      Seu aluno Paul Soldner deu prosseguimento a essas pesquisas, seguindo 

seus instintos explorando as possibilidades do barro, desenvolvendo trabalhos que 

mudariam o curso da cerâmica contemporânea naquele país. Ampliou as 

possibilidades estéticas dessa técnica criando um “raku norte americano”: ele 

produzia panelas e vasos torneados e os arremessava contra o chão para explorar 

formas que surgiam ao acaso, inventou alterações na roda de oleiro e explorou esse 

universo de invenções e inovações que trouxe ao mundo das artes através da 

cerâmica. Pelo êxito dessas experimentações e invenções ganhou bastante 

destaque nas artes, onde empurrou os limites do barro, revelando texturas e formas 

únicas. Foi também excelente professor, cujas idéias de inovação e experimentação 

alargaram as perspectivas de seus alunos, através do ensino da cerâmica 

contemporânea na Scripps College in Claremont na Califórnia.  

 

             
Figura 1 – Paul Soldner                               Figura 2 – Vila Frey  
S/ título, cerâmica esmaltada                      Stubborn Woman, Orange Hands 2003/04 
Dimensões variadas                                    Cerâmica Esmaltada 
Fonte: www.paulsoldner.com                      Dimensões: 182,9 x 203,2 cm 
                                                               Fonte: www.artwork.com 

 

 Cabe aqui citar também outra grande artista – Viola Frey, que realizou um 

trabalho de cerâmica, na maioria das vezes, em grandes dimensões, utilizando a 

pintura, forma tradicional da decoração em cerâmica, de um modo particular, com 
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cores fortes e vivas, ornamentando esculturas onde o universo feminino era 

recorrente. Frey dizia que arte e sobrevivência eram separadas, e isto para ela era 

vida. Sua cerâmica era suporte para as mais variadas pinturas. 

 Citei brevemente esses artistas porque eles não serão o suporte referencial 

para a poética dessa pesquisa, mas por terem tido papel relevante na utilização da 

cerâmica como linguagem artística, explorando as possibilidades inerentes à essa 

matéria. Podemos perceber a maneira como a cerâmica passa a entrar no universo 

artístico, são obras que de alguma forma buscavam romper as idéias preconcebidas 

dessa técnica, pelos utilitários “destruídos e destituídos” de sua função, figuras 

abstratas, cores pop, temas cotidianos, deixando mais do que evidente o longo e 

fértil percurso que a cerâmica como linguagem teria pela frente. 

 Sobre a arte da cerâmica no Brasil, Celeida Tostes é pontual para esse 

estudo, através de seus trabalhos, como artista e também como educadora, ela 

explorou as possibilidades do ensino-aprendizagem da cerâmica de forma a transpor 

o aprendizado das técnicas.  

 Segundo Isabela Sielski(2009), Celeida é uma artista com perfil de educadora 

e uma educadora-artista, atuante, principalmente nos anos 80 e 90, na cidade do 

Rio de Janeiro, formada em Belas Artes no ano de 1957. Em 1975 foi ensinar na 

Escola de Artes Visuais do Parque Lage, ainda segundo Sielski (2009): “Lá ela 

desenvolveu um trabalho onde aspectos sensoriais, uniam-se ao conhecimento dos 

materiais.” Esteve atenta à matéria e ao processo, onde o gesto do “amassar” 

poderia ser transformado em poesia, uma atenção ao meio, aos procedimentos, 

onde o processo é tão importante quanto o resultado. 

 
A arte para ela era um instrumento de transformação e de liberdade. 
Por isso transitou do espaço simbólico ao espaço real e 
experimentou a forma em sua ampla significação. Explorando as 
características físicas e sensoriais do material, não abdicou dos 
valores éticos e culturais; cada trabalho estava pensado em função 
de um contexto. (SIELSKI, 2009,p.531) 

 
 Na obra Gesto Arcaico, exposta na XXI Bienal de São Paulo em 1991, 

Celeida montou uma grande instalação composta por 20 mil amassadinhos, 

produzidos por diversas pessoas de diferentes lugares, a artista aproxima arte e 

vida, realizando um trabalho participativo e de certa forma relacional. 
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 Vivendo em um contexto artístico de quebra de antigos paradigmas, 

influenciada pelos trabalhos de Hélio Oiticica e de Lygia Clark, que tinham como 

investigação a participação do público como essencial para o “acontecimento” do 

trabalho. 
 
Celeida viveu intensamente criando e ensinando, em um trabalho 
onde o coletivo acontecia no envolvimento real com o “outro”, 
aluno/espectador. Por isso a relação que existe entre sua obra e o 
espectador, além de situar-se no contexto da arte da década de 70 
no Rio de Janeiro, tem um forte vínculo com sua atividade docente, 
na qual ela buscava ativar no outro a sua criatividade, seu potencial, 
sem restrições de materiais ou procedimentos. Liberdade para 
Celeida era a chave para a descoberta de si mesmo através da arte. 
(SIELSKI, 2009, p. 586) 
 

 A poética no trabalho de Celeida, não só como artista, mas como educadora 

também girava em torno das potencialidades do material: a argila, o barro, é 

carregada de simbolismo, inclusive nas diferentes etapas do processo cerâmico, 

assim, ela extraía a “propriedade” existente na matéria como possibilidade de 

devaneio poético. 
 
Ambíguo, flexível cambiante, é ao mesmo tempo vulgar e nobre, 
efêmero e duradouro, orgânico e inorgânico, e dependendo assim 
mesmo de seus diferentes estados de matéria – líquido, seco, pó, 
plástico, cru ou queimado possibilita inúmeras configurações. As 
alterações estruturais que ocorrem ao longo do processo cerâmico 
ou do próprio barro em estado natural como matéria bruta, definem 
assim, as capacidades expressivas da obra de arte. (SIELSKI, 2009, 
p.587) 

 

 Celeida percebe a matéria e se percebe enquanto matéria, busca aproximar 

sua arte da vida, e não nega um profundo apelo auto biográfico nos seus trabalhos. 
 
E, em “Passagem”, com o corpo inteiro envolvido de barro, Celeida 
nos remete à essa essência. Enquanto o trabalhador de argila, 
modelando a massa, modela a si mesmo, e, ao mesmo tempo que 
conhece o interior do barro, tem acesso a seu próprio interior, 
reencontrando alegremente o poder de se transformar e transformar-
se; a artista vai mais longe, vive sua aventura pessoal. O tempo 
perde o sentido, não existe o presente. Penetra o interior da matéria, 
do barro, do feminino Terra. Torna-se sua própria obra. (PINTO, 
2006,p. 99.) 

 

 Na obra “Rito de Passagem”, Celeida realiza uma espécie de ação em seu 

apartamento no Rio de Janeiro, de vestido branco e com o corpo coberto de barro, 
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coloca-se dentro de uma espécie de “recipiente” de argila, onde duas assistentes, 

que também participam da ação fecham com argila, tempos depois a artista saí 

desse invólucro rompendo a camada de barro. 

  

 
 

 
Figura 3 – Celeida Tostes, Passagem, 1979, Rio de Janeiro 

                                            Performance realizada no apartamento da artista 
 

 

 Assim uma pesquisa sobre as potencialidades e desdobramentos da 

cerâmica traz uma grande variedade de referências, a obra de Celeida introduz 

também o corpo e a imagem através do registro. O que uma matéria traz como 

potencialidade dentro uma linguagem própria, mesmo que a cerâmica tenha se 

constituído ao longo dos anos como técnica para produção de peças utilitárias, e 

que ainda seja vista como uma arte menor, o que se pretende não é apenas 

modificar essa antiga concepção, mas demonstrar através dessa pesquisa a idéia da 

terra, enquanto cerâmica, como matéria suscetível às transformações, sua relação 

com o corpo, com tempo e com o espaço.  

 

1.2.  OS ESPAÇOS EXPANDIDOS DA ESCULTURA 

 

 Quando a cerâmica se pluraliza enquanto técnica, possibilita uma infinidade 

de “devaneios poéticos”, como falei anteriormente, a própria técnica identifica um 

evidente interesse por sua materialidade e pelo processo de trabalho, incluída em 
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um contexto geral da arte a cerâmica como escultura, irá seguir os mesmos 

caminhos dos questionamentos referentes ao universo artístico. 

 É em virtude dessas diversas práticas que se procura um maior entendimento 

sobre a idéia de escultura. Abordaremos aqui uma espécie de desconstrução da 

escultura, ou um desmembramento dela em busca de novos espaços. Rosalind 

Krauss (2006) no texto, originalmente publicado em 1979, A escultura no campo 

Expandido nos traz a base teórica sobre as mudanças e transformações que 

estavam ocorrendo na arte na década de 60 e 70, essas reflexões se aproximam da 

discussão que proponho, e podemos perceber que mesmo atualmente, em pleno 

século XXI, essa dificuldade e a necessidade de “categorização” ainda existam. 

 Nesse trabalho, pesquiso a relação entre objetos de cerâmica que produzo, 

entendidos como escultura - objeto tridimensional - com o tempo, o corpo e o 

espaço, e as relações de transformação e de deslocamento quando esses objetos 

de cerâmica são submetidos à determinadas situações que permitem a instauração 

de outros trabalhos.  

 Por meio desses objetos, realizo ações e intervenções ambientais, eles são 

colocados no mar ou em rios, abandonados nesses espaços, e dessas ações são 

realizados registros. Assim a aproximação com a teoria do campo expandido de 

Krauss se dá a partir da expansão do conceito de escultura, sendo apenas o objeto 

construído, (modelado, talhado, fundido...), mas compreendendo também a sua 

relação com o espaço, o objeto escultórico como meio na instauração de novos 

trabalhos, ou permitindo outras possibilidades que não apenas o objeto em si, como 

fim. 

 Hoje as antigas definições e categorias artísticas, estão folgadas, largas, com 

espaço para novos trabalhos e experimentações, mas um dia elas foram apertadas, 

justas, sem espaço. E é do estiramento desses espaços que Krauss vai discorrer em 

seu texto.  

 Novos conceitos surgem quando se necessitam deles, e já na década de 50 

e, posteriormente, nos anos 60, trabalhos “escultóricos” que estavam sendo 

realizados começaram a ficar apertados dentro da categoria tradicional de escultura. 

Como Krauss explica nesse trecho: 

 
Tem-se utilizado o termo escultura para se referir a coisas bastante 
surpreendentes: corredores estreitos com monitores de televisão em 
seus extremos; grandes fotografias que documentam excursões 
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campestres; espelhos dispostos em ângulos estranhos em 
habitações comuns; linhas efêmeras traçadas no solo do deserto. 
Aparentemente não há nada que possa proporcionar a tal variedade 
de experiências o direito a reclamar seu pertencimento a algum tipo 
de categoria escultórica. A menos que, convertamos dita categoria 
em algo infinitamente maleável. (KRAUSS, 2006, p.01) 
 
 

 Ela fala de algumas obras minimalistas, produzidas com objetos industriais 

colocados em espaços expositivos, pedras, areia, lixo, etc; fala também de trabalhos 

na natureza onde não há produção de nenhum objeto concreto para exposição. 

Considera as implicações desses e de outros trabalhos, expostos em ambientes 

abertos, que se distanciava cada vez mais do que antes era considerado como 

escultura. 

 Compreendendo essas transformações, a maneira tradicional de se conceber 

uma obra escultórica desmorona, determinados trabalhos passam a ser 

questionados enquanto esculturas e a própria categoria escultura foi sendo também 

questionada.  

 Por exemplo, os trabalhos de Richard Long muitas vezes são simples trilhas 

de pedras deixadas no meio de um deserto. E quando essa mesma trilha é levada 

para dentro de uma galeria, pedras soltas, colocadas umas sobre as outras, e 

possível percebê-la como peça escultórica? 
 
Caímos na nossa própria armadilha e acreditamos estar fazendo 
esculturas sem saber o que era a escultura. Entretanto, eu diria que 
sabemos o que é a escultura. Sabemos que se trata de uma 
categoria historicamente delimitada, não universal. Igualmente como 
ocorre com qualquer outra convenção, a escultura tem sua própria 
lógica interna, um conjunto particular de regras que, embora se 
possa aplicar a situações distintas, não pode modificar-se 
demasiado. (KRAUSS, 2006, p.02) 

 

  Não cabe aqui questionarmos o “status” de obra de arte que esses trabalhos 

possuem, mas até quanto pode conter o antigo modo de se conceber uma escultura, 

nessas novas obras. A palavra escultura foi cada vez mais se fazendo difícil de 

pronunciar, ficando pequena para englobar a quantidade de possibilidades que 

surgiam dentro do universo da tridimensionalidade. 

 Através da obra Spiral Jetty (1970), de Robert Smithson, amplamente 

conhecida por meio de imagens, pode-se demonstrar como esse conjunto particular 

de regras, contidas dentro dessa categoria, não conseguia mais conter 
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determinadas obras. Smithson concebeu e instaurou um trabalho em um espaço 

aberto, ao ar livre, surgia, assim, um sentido particular na relação obra e espaço. 

 

 
        Figura 4 - Spiral Jetty, 1970 
        Robert Smithson,  
        Rozel Point, Great Salt Lake, Utha/EUA 
        Fonte: rogerdhansen.wordpress.com 
         

 Esse trabalho possui uma relação morfológica com o lugar onde foi concebido 

e onde está localizado (Rozel Point, Great Salt Lake, Estados Unidos). Diz uma 

estória local que existem redemoinhos no meio do lago que criam uma passagem do 

lago com o oceano, daí a explicação por suas águas serem salgadas. Estórias a 

parte, percebe-se que sabendo disso Smithson pensou a obra para aquele local, ela 

é uma espiral que nos dá a idéia de um redemoinho. 

 Esse trabalho se distancia da categoria de escultura, mas se aproxima da 

idéia definida por Krauss (2006, p.02) no mesmo texto: “Em virtude desta lógica, 

uma escultura é uma representação comemorativa. Assenta-se num lugar específico 

e fala numa língua simbólica sobre o significado e o uso de tal lugar”. 

 A diferença reside na forma como a obra é colocada em determinado espaço, 

Spiral Jetty transformou-se em outro local e transformou o lugar, fundiu-se com 

aquele espaço, alterou sua geografia, o mesmo ocorre com trabalhos que modificam 

fisicamente alguns desses espaços, interferem diretamente na natureza, 

principalmente, devido às suas grandes proporções, e assim como a natureza são 

efêmeros, vão se desgastando e se transformando. 
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 Percebendo relações do espaço definido com seu trabalho, Smithson realiza 

aquilo que ele chama de site e non-site: 
 
Desenvolvi o non-site, que de um modo físico contém a disrupção do 
site. O próprio recipiente é, de certo modo, um fragmento, algo que 
poderia ser chamado de um mapa tridimensional. Sem apelar para 
“gestalts” ou “antiforma”, ele existe de fato como fragmento de uma 
fragmentação maior É uma perspectiva tridimensional que foi 
quebrada do todo, enquanto contém a falta de sua própria 
contenção. (SMITHSON, 2009:195)  
 
 

 São “recipientes” em formas geométricas que acondicionam a matéria que 

compõe um site, retirada do lugar: pedras, areia, terra e outros minerais. É o lugar 

da natureza em um contexto artístico, compõem também mapas, fotografias, que 

localizam e explicam detalhadamente a proveniência desses materiais. 

 

 

 

 

 
   Figura 5- Mirror With Crushed Shells,  
   Robert Smithson, 1969 
   Escultura de areia e conchas,  
   Dimensões: 36 x 36 cm 
   Fonte: www. Robertsmithson.com 
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 Durante uma viagem a Yucatan, no México, ele coloca em vários lugares de 

natureza, pedaços de espelho, na areia, na terra, entre a vegetação, são os Mirror 

Displacements, que tinham como intenção “absorver” e refletir a luz e a atmosfera do 

lugar. 

 

 
Figura 6 – Mirror Deisplacements, Robert Smithson, 1969, Yucatan, México 
Photoworks 
Dimensões Variadas 
 

 Em sua produção ele trabalhava em dois caminhos, desenvolveu o conceito 

de Site e non site, e um não era o registro do outro, eram trabalhos diferentes, que 

estavam diretamente relacionados, envolvidos sim, mas não trabalhava somente 

com a idéia de registro e sim de mapa com uma referência geográfica. 
 
Entre outras coisas, os sítios tinham limites abertos, informação 
dispersa e eram algum lugar; os não-sítios, tais como Espelho de 
Cascalho com fendas e poeira (1968), tinham limites fechados, 
continham informação e não eram lugar nenhum, ou seja, eram uma 
abstração...Esta conexão com a natureza e o meio ambiente seria 
uma preocupação constante. No conceito físico de entropia, a 
decomposição da ordem em caos, Smithson encontrou um modelo 
para uma pratica que iria resultar em algumas intervenções bastante 
grandes na paisagem. (ARCHER, 2001, p.96) 

 

 O fato é que as coisas mudam, transformam-se e hibridizam-se, mas nunca 

continuam as mesmas. A teoria do campo expandido foi desenvolvida por Rosalind 

Krauss compreendendo as obras a partir do ano de 78, mas essas mudanças já 

estavam acontecendo há algum tempo, através desse texto Krauss buscou um 

entendimento das questões levantadas em decorrência da produção de alguns 

artistas desse período. 
 
Poderia se dizer que com esses dois projetos escultóricos se 
transpassa o limiar da lógica do monumento e se entra no espaço do 
que poderíamos chamar “sua condição negativa”, numa espécie de 
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deslocalização, de ausência de habitat, uma absoluta perda de lugar. 
(KRAUSS, 2006, p. 03) 

 

 O que ela chama de condição negativa, como perda de lugar, entendemos 

como uma ausência, escultura que é não-monumento, não-arquitetura e não-

paisagem, sendo uma soma de exclusões, ou seja, essas obras possuem uma 

condição negativa. Isso aconteceu, principalmente, porque não havia um “nicho” 

próprio para esses trabalhos, uma mudança estava ocorrendo. Krauss(2006) 

identificou e “mapeou” essas transformações, que hoje já nos sentimos confortáveis 

em chamá-las de: instalações3, intervenções4, earth art, land art5, site specific6..  

 Através da Teoria da Escultura no Campo Expandido buscamos entender não 

somente as questões de linguagem, ou categoria em que essas obras possam fazer 

parte, tão pouco uma leitura histórica de quando e porque essas fronteiras foram se 

tornando invisíveis, mas é importante criar uma interlocução entre o que antes era 

visto como trabalho tridimensional e o surgimento de novas possibilidades de 

trabalhos que rompem essa categoria. 

 Nesse período, que Krauss (2006) denomina como obras pós-modernas, o 

que demonstra uma quebra de paradigma no sistema das artes, as possibilidades de 

manifestações artísticas se ampliam de maneira surpreendente, as diferentes 

percepções de materiais e técnicas passam a ser livremente utilizadas para um 

                                                 
3 Modalidade de produção artística que lança a obra no espaço, com o auxílio de materiais muito variados, na 
tentativa de construir num certo ambiente ou cena, cujo movimento está dado pela relação entre objetos, 
construções, o ponto de vista e o corpo do observador. Aí, as esculturas saem dos pedestais e ganham o solo, 
ocupando, vez por outra, todo o espaço da galeria. Os objetos dispostos no espaço, na relação que estabelecem 
entre si e o observador, constroem novas áreas espaciais, evidenciando aspectos arquitetônicos. (Definição 
retirada da Enciclopédia on-line do Itaú Cultural) 
 
4 Os projetos de intervenção são um dos caminhos explorados por um universo bastante diverso de artistas 
interessados em se aproximar da vida cotidiana, se inserir no tecido social, abrir novas frentes de atuação e 
visibilidade para os trabalhos de arte fora dos espaços consagrados de atuação, tornando mais acessível ao 
público e desestabilizadora e menos mercantilizada e musealizada. ( Definição retirada da Enciclopédia on-line 
do Itaú Cultural) 
 
5 Trabalho artístico que se dirige à natureza, transformando o entorno, com o qual se relaciona intimamente. As 
obras, de grandes dimensões, resistem à observação distanciada, a não ser por meio de fotografias e filmes. 
Para experimentá-las, é preciso que o sujeito se coloque dentro delas, percorrendo os caminhos e passagens 
que projetam. ( Definição retirada da Enciclopédia on-linde do Itaú Cultural) 
 
 
6 O termo "sítio específico" faz menção a obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço 
determinado. Trata-se, em geral, de trabalhos planejados - muitas vezes fruto de convites - para um certo local, 
em que os elementos esculturais dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada. Nesse 
sentido, a noção liga-se à idéia de arte ambiente, que sinaliza uma tendência da produção contemporânea 
de se voltar para o espaço - incorporando-o à obra e/ou transformando-o -, seja ele o espaço da 
galeria, o ambiente natural ou as áreas urbanas. ( Definição retirada da Enciclopédia on-linde do Itaú 
Cultural) 
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objetivo comum: a criação de uma obra, onde o que vai ser preponderante, na 

maioria das vezes, será a idéia do artista. 

 
Na situação da pós-modernidade, a prática não se define em relação 
a um determinado meio – a escultura -, e sim em relação às 
operações lógicas sobre um conjunto de termos culturais, para as 
que podem se utilizar qualquer meio – fotografia, livros, linhas na 
parede, espelhos ou a própria escultura.[...]Deste modo, o campo 
proporciona ao artista um conjunto finito porém ampliado de posições 
relacionadas a empregar e explorar, assim como uma organização 
da obra que não está ditada pelas condições de um meio em 
particular. Sobre a base da estrutura traçada acima, é óbvio que a 
lógica do espaço da prática pós-moderna já não se organiza em 
torno à definição de um determinado meio baseado em um material 
ou na percepção de um material. (KRAUSS, 2006, p. 9/10) 
 
 

 De tal modo, a aproximação com meu trabalho, não é apenas por realizar 

intervenções ambientais, ações com objetos de cerâmica construídos por mim, mas 

também e, principalmente, pelo fato de expandir a utilização desses objetos de 

cerâmica como meio para a produção de outros trabalhos, trata-se de expandir os 

territórios na utilização de um material. 

 Quando as formas tradicionais de escultura foram ocupando outros espaços, 

com outros objetivos que não somente a apreciação estética, agregando materiais 

diversos e efêmeros, surgiu também a possibilidade da utilização da fotografia e 

vídeo como registro, alterando o posicionamento da Fotografia em relação à arte. 

 Os photoworks, que eram as fotografias dos trabalhos realizados nesses 

espaços abertos, denominados por Smithson, não eram apenas registros, mas outra 

categoria de objeto artístico, o que ele intitulava por site (lugar) era de onde ele 

retirava diversos elementos: terra ou pedras, que colocadas em caixas eram 

expostas em galerias, e mapas e fotografias, que ele descrevia com non site (não 

lugar). 

 Essa prática, chamada por Krauss(2006) de pós moderna, onde a instauração 

de uma obra não acontece simplesmente em torno da definição de um material ou 

de uma técnica, onde se pode usar qualquer meio, que sugere  um número ampliado 

de possibilidades, trabalhos que interferem no espaço geográfico, na natureza, que 

modificam um lugar, outros que apenas deixam rastros de sua passagem, e ainda 

trabalhos que funcionam como proposições, onde só poderemos ter “conhecimento” 
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deles através de imagens, mapas, notas ou relatos, são “embriões” do que ainda 

estava por vir. 

 

 

1.3. ESPAÇOS NATURAIS: EARTH ART, LAND ART E ARTE NATUREZA 

 
 Quando me proponho pesquisar e a realizar trabalhos de arte na natureza, a 

buscar espaços onde não seja perceptível a presença humana, seja através de sua 

presença física ou pelas suas construções, sou levada à compreensão do 

movimento artístico que ficou conhecido como Land art e as obras dos Earth works, 

como eram chamados os artistas que trabalhavam com a terra, alterando 

diretamente o solo. 

 Percebo os espaços naturais (a natureza) como grandes “depósitos” de 

matéria: os rios, o mar, os campos de terra, sendo os lugares de onde retiro a 

matéria para realizar algumas ações. Essas matérias têm uma relação conceitual no 

meu trabalho, com o espaço de onde foram tiradas, me aprofundarei sobre o 

conceito de território nessa pesquisa um pouco mais adiante. 

 Agora, me detenho nas relações possíveis entre arte e natureza, como Land 

art e Earth art que nada mais são que desdobramentos do espaço na arte e da arte 

no espaço. 

 Como já foi dito anteriormente essas expansões do que antes se entendia por 

escultura, o desejo e a necessidade de explorar outros espaços que não somente os 

espaços internos de galerias e museus, assim como uma busca pela 

desmaterialização do objeto artístico, levaram artistas com Allan Kaprow, Joseph 

Beuys, Daniel Bureen, Christo e Jeanne-Caude, Joseph Kosuth, Richard Long, 

Robert Smithson, Piero Manzoni a realizarem trabalhos efêmeros e a observarem 

outros espaços incluindo a natureza como possibilidade na instauração desses 

trabalhos. 

 Esses artistas não só alargaram as características da escultura, mas as 

definições da arte propriamente dita, nesse conjunto entram manifestações artísticas 

caracterizadas pelo aspecto efêmero de suas obras. Ocorria uma reação ao espaço 

expositivo fechado do museu e das galerias, assim como uma necessidade de 

procurar outros espaços, talvez uma tentativa de aproximar a arte da vida e uma 

evidente busca pela desintegração do “objeto” artístico. 
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 Todos os movimentos da década de 60 e 70 têm de certa forma raízes no 

minimalismo, por isso mesmo foram chamados por alguns críticos de Pós 

Minimalismo. Originários ou deflagradores da arte conceitual se espalharam por 

quase o mundo todo e na figura de muitos artistas, como é o caso de Manzoni, na 

Itália e Klein, na França. Quando Piero Manzoni coloca uma base de escultura 

invertida, com a inscrição voltada para o chão no trabalho intitulado Base do Mundo 

(Dinamarca, 1961), ele inverte a posição do pedestal, instalando o mundo, num 

gesto simbólico, como objeto de arte.  

 

 
                                  Figura 7 - Base do mundo, 1961 
                                  Piero Manzoni 
                                  Ferro, bronze  
                                  Dimensões: 82 x 100 x 100cm 
                                  Herning Kunstmuseum, Denmark 
                                  Fonte: www.inspiringcities.org 

 

  Havia uma dificuldade geral para se entender esses “novos” trabalhos, na 

maioria dos casos prevalecia à idéia acima do objeto artístico. Compostos, por 

proposições de ações a serem realizadas, tanto pelo próprio artista como por 

qualquer pessoa, faziam desses trabalhos algo difícil de definir, assim como textos, 

imagens, entre outras coisas, que colocavam em dúvida a aparição do “objeto 

artístico”. 

 Tentando entender e criar uma nova teoria da arte a critica norte americana 

Lucy Lippard escreve o Livro: Seis anos: a desmaterialização do objeto de arte de 

1966 a 1972.  
 
Nesse texto, Lippard (1997b) nega o objeto arte do ponto de vista 
tradicional, isto é, pintura e escultura, tendo em vista a expansão da 
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noção de materialidade, a partir da arte conceitual, uma nova forma 
de entender a arte fora dos moldes dicotômicos e opostos. 
(WANNER, 2010, p.183) 
 
 

 Uma expressão alternativa utilizada também para dar nome a esses novos 

experimentos artísticos era Arte Processo, onde se tornava explicito em seu produto 

final os materiais e estágios de manipulação. 
 
Outras vezes era apelidada de Antiforma. Tomados em conjunto, os 
nomes indicam o que estava começando a aparecer por volta de 
1968: uma arte que sucedia cronologicamente ao Minimalismo, 
apoderando-se das liberdades que ele trouxera e, no entanto, 
reagindo contra a sua rigidez formal. (ARCHER, 2001, p.63) 

 

 Fugindo um pouco da tendência herdada dos ready-made, onde operavam 

idéias, mas ainda sem perder a necessidade da utilização de objetos, esses artistas 

direcionaram sua atenção para problemas espaço-temporais muitas vezes 

explorando esses espaços com o próprio corpo.  

 A Earth art e a Land art são caracterizadas por diversos tipos de intervenções 

na natureza. Partindo da idéia que o ser humano sofreu uma “desnaturalização” em 

decorrência dos avanços tecnológicos e urbanísticos da era moderna, estes 

trabalhos propõem também um retorno à natureza, uma relação do ser humano com 

a terra. O desejo de um retorno ao mundo natural. 

 Abrangem as operações que modificaram fisicamente um espaço e também 

aquelas operações que visavam a “materialização” de um conceito abstrato, ou seja, 

intervenções que permanecem apenas por meio dos seus registros e serão esses 

últimos que irão nos interessar. Segundo o critico de arte Gillo Dorfles: 
 
Arte ecológica (land art e earth art): ações artísticas voltadas para a 
terra, para o solo, com intervenções diretas sobre campos, prados, 
rios, lagos gelados. É estritamente ligada ao conceitualismo e se vale 
muitas vezes de tomadas fotográficas ou fílmicas para fixar as ações 
sobre o terreno-lugar, dada a sua efemeridade. (DORFLES, 1999,p. 
222, tradução nossa) 

 

 O autor faz uma aproximação entre Earth art e os jardins de areia zen e até 

mesmo os ikebanas japoneses. Contaminados pelas idéias das filosofias e religiões 

orientais que se espalharam pelo mundo na década de 60, esses artistas não só 

questionavam o sistema da arte, mas buscavam também uma produção artística que 
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fosse quase que intangível, como uma espécie de reaproximação entre o homem e 

a natureza. 
Mas a particularidade da land art é ser uma intervenção sobre a 
natureza, e na natureza, não com finalidade hedonística e 
ornamental, mas por aquilo que podemos definir como uma tomada 
de consciência da intervenção do homem sobre os elementos que 
constituem uma ordem natural, e que tais intervenções apresentam 
as alterações e fissuras sobre a natureza. (Dorfles, 1999, p.153, 
tradução nossa) 
 

 Earth art é o título de uma exposição realizada na Duran Gallery de Nova 

York, em outubro de 1968, além de alguns trabalhos, são expostos documentos 

fotográficos e outros registros de trabalhos de Robert Smithson, Walter De Maria, 

Michael Heizer e Richard Long, que propunham e realizavam uma relação com o 

ambiente externo, intervenções que se caracterizavam por interagirem de alguma 

forma com a natureza. Trabalhavam em territórios naturais, tais como desertos, 

lagos e campos, em “espaços incontaminados”. 

 Essas grandes intervenções onde são utilizadas máquinas para mover 

grandes quantidades de terra e de pedras transformam-se em trabalhos de alto 

custo e de pouquíssimo retorno, não são vendáveis, a não ser pelos projetos e 

registros que acabam por se transformar na verdadeira obra se pensarmos no 

sentido material de “objeto” de arte. Essas obras são invisíveis e imateriais para a 

maioria das pessoas, raramente se visita a obra original, ela nos chega através dos 

seus registros, que acabam voltando para os espaços de onde queriam fugir. 

 
A LandArt faz referencia a muitos valores clássicos da cultura 
americana: é a dimensão do sublime natural, como território sem 
contaminação, sem limites, cuja dureza solitária amedronta e exalta a 
liberdade do homem: uma dimensão que se contrapõe aquela 
artificial, neurótica, dos espaços estruturais urbanos.(POLI, 1999, p. 
20-21, tradução nossa) 
 

 Há uma busca pelo sublime, um impulso de liberdade e grandiosidade. A 

operação desses artistas não é somente instalar esculturas na natureza, mas utilizar 

o espaço e os materiais provenientes desta natureza, diretamente como meios 

físicos das obras, através de intervenções em escalas gigantescas. 

 Land art é o titulo do filme de Gerry Schum (1969) que documenta os 

trabalhos de Heizer, De Maria, Smithson e Oppenheim, dos europeus Long, 
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Flanagam e Marinus Boezem. Antes eles eram intitulados por Earth Works, como 

bem assinala Francesco Poli: 
 
Esse termo é o usado anteriormente: Earth Works, e define as 
experiências artísticas realizadas a partir dos anos de 1967-68, que 
ultrapassam os limites das galerias e dos museus, e também dos 
espaços urbanos, intervindo diretamente em território natural. (Poli, 
1999, p. 121, tradução nossa) 

 

 As formas construídas na natureza: escavações, traços, acumulações são 

signos artificiais efêmeros destinados a serem absorvidos completamente pelos 

processos naturais de erosão e transformação. A força física e mecânica 

empreendidas para realizar esses trabalhos resulta pequena diante da força 

primordial ao longo do tempo na natureza. 

 A fotografia, na maioria das vezes, é única coisa que permanece desses 

trabalhos, assim como anotações e descrições dos eventos, em se tratando dos 

trabalhos que buscam o efêmero, uma manifestação da impossibilidade da 

apreensão de algo. Há também alguns trabalhos de Earth work como, por exemplo, 

as intervenções de Smithson, o Spiral Jetty e o campo de raios, que até hoje podem 

ser visitados. Assim, essas intervenções ultrapassam o sentido de desmaterialização 

da arte, elas dialogam com a idéia de espaço, com a natureza e com o território 

específico utilizado para fazer esses trabalhos. O campo relampejante de Walter De 

Maria (1971) foi instalado em uma região dos Estados Unidos onde a incidência de 

raios durante uma determinada época do ano é bem alta, assim como no trabalho de 

Smithson, possuíam uma relação da sua criação como o lugar onde foram 

realizados.  
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           Figura 8 – The Lightning Field (Campo Relampejante), Walter De Maria, 1977 
           400 vigas de aço 
           Deserto no Novo México, EUA 
           Fonte: c4gallery.com 
 

 Richard Long, formado pela St. Martin’s School, de onde saíram muitos 

artistas da Inglaterra, faz parte de uma geração, que produziu o desdobramento da 

arte conceitual que acontecia nos Estados Unidos. 

 Apesar de ser uma grande referência em se tratando de arte ligada o meio 

ambiente e a natureza, Richard Long rejeita a idéia de ser considerado um artista da 

Land Art, pois a essência de sua arte está principalmente na experiência do 

caminhar, explorar o território, através de uma relação solitária com a natureza. 

Qualquer manipulação que Long fizesse na paisagem, como linhas de pedras, 

círculos de gravetos ou marcas no chão era considerada ínfima se comparada às 

grandes intervenções dos Earth Works. Além de não apresentar grandes alterações 

do lugar/espaço, a sua intenção é deixar um rastro na paisagem, o que diferencia 

seu trabalho dos Earth Works. 

 
Através de estudo aprofundado da identidade geográfica, dos traços 
históricos, do clima, da vegetação, dos aspectos geológicos, Long 
instaura um contato primário com este “material artístico”. Utilizando 
exclusivamente materiais encontrados em seu próprio lugar, 
deixando um rastro da sua passagem: longos traços lineares sobre 
campos e ranhuras atravessadas; grupos de pedras dispostas em 
fila, em círculos, em quadrados, espirais, nos critérios de provas 
arqueológicas pré históricas, pedaços de madeira com configurações 
simples. (POLI, 1999, p. 152, tradução nossa) 
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 Tudo isso, mais documentações fotográficas, descrição da viagem resultam o 

elemento “objetual” de sua obra. Seu trabalho consiste principalmente na realização 

de caminhadas, assim, “precisa” ser materializado por meio de registros, 

planejamentos e/ou sistematizações da própria caminhada. 

 
Seja no espaço externo do território seja nos espaços expositivos, as 
suas instalações são elaboradas com materiais naturais como a 
terra, os galhos e as pedras, dispostas em forma simples e primárias 
(linhas, círculos, espirais, quadrados, triângulos). Além destas 
instalações, frequentemente efêmeras e inalcançáveis, o seu 
trabalho consiste na documentação fotográfica e escrita. (POLI,1999, 
p. 59, tradução nossa) 

 

  O trabalho A Cloudy Walk (Uma Caminhada Nublada; tradução nossa) é 

constituído por uma breve descrição e por uma fotografia, a anotação da caminhada 

diz: “Durante um passeio de sete dias em toda a Irlanda.1h e 30’ de sol.De costa a 

costa para a Costa leste, inverno de 1998” (LONG, 2002, p.142) 

 O que distingue o trabalho de Long é não precisar de estúdios ou ateliês, 

suas marcas objetuais são as proposições ou os textos manuscritos. Levando uma 

vida de viajante ele realiza seus trabalhos durante as caminhadas em lugares 

inabitados, em estradas ou trilhas. 

 Todavia, ele opera de diferentes maneiras, há as caminhadas e as pequenas 

ou quase efêmeras intervenções provenientes destas que resultam em depoimentos 

e/ou fotografias, e há também a construção de grandes instalações com materiais 

provenientes desses lugares.  

 

 
Figura 9 – A Cloudy Walk, Richard Long, Irlanda, 1998 
Registros de caminhada, Irlanda 
Foto: Richard Long 
Fonte: Particular 
 
 O diálogo com a obra desse artista é intenso nessa pesquisa, ele realiza 

deslocamentos de materiais encontrados na natureza, e se desloca sobre ela. Assim 
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podemos perceber em seu trabalho um corpo que se desloca, que está atento à 

matéria e ao espaço que ocupa, que busca se relacionar de maneira harmônica com 

esse espaço, porém realizando sutis modificações. 

 

 
Figura 10 – Registros de caminhadas, Richard Long, Irlanda, Deserto do Saara, Peru. 
Fonte particular 

 

 A proposição de Long é o deslocamento, através dele, procura interferir em 

um planeta em transformação, ele chega a comparar suas intervenções, 

deslocamentos de pedras, construções circulares com rochas, linhas de pedra, ou 

linhas feitas pelo seu caminhar, ao imperceptível, mas contínuo movimento da 

matéria geológica no planeta. O artista faz a parte dele e a natureza a dela. Vê-se 

aqui na proposição de Long um pertencimento ao movimento do mundo, ele 

demonstra que tudo do menor ao maior elemento, incluindo ele, está em estado de 

contínuo e relativo movimento. Sobre seu primeiro trabalho como andante, realizado 

em 1967, Long diz: 
 
Então o andar – como arte – dá um significado ideal para mim de 
explorar as relações entre o tempo, a distância, a geografia e a 
medida. Estas andadas são relatadas ou descritas no meu trabalho  
a partir de três vias: os mapas,  fotografias e textos de trabalho, 
usando onde qualquer que seja a forma mais apropriada para cada 
diferente idéia. [...] Eu considero minhas esculturas-paisagens 
inabitadas um rico território entre duas posições ideológicas, 
especificamente “monumentos” ou, contrariamente, de ‘deixando 
somente pegadas’.(LONG,2002, 144, tradução nossa) 
 
 

 Segundo o próprio artista, seu trabalho busca uma nova maneira de 

caminhar, o caminhar como arte, na diferença da acepção habitual do gesto 

caminhante. Com efeito, a dimensão do propósito do andar implica nas relações 

entre tempo, distâncias, medidas, e geografia. “Essas caminhadas foram registradas 

e descritas no meu trabalho através de mapas, foto e texto, cada forma dessas é 
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uma destilação da experiência, a mais apropriada para cada diferente idéia.” (LONG, 

2002, p.146, tradução nossa) 

 

 
Figura 11- Mapas de caminhadas, Richard Long 

 

 A caminhada possibilitou estender as fronteiras da escultura, com potencial 

de ser desconstruída no espaço e no tempo. Sobre escultura ele diz:  

Eu considero as minhas esculturas na paisagem inabitada, entre 
duas posições ideológicas, fazer monumento ou apenas deixar 
pegadas. Com o passar dos anos, as esculturas experimentaram as 
mais variáveis possibilidades: da transciência, permanência, 
visibilidade e reconhecimento, a de pode ser removida, dispersada 
ou carregada, as pedras podem ser usada como marcos de tempo 
ou distância e existir como parte de uma imanência e, porém 
anônima escultura. (LONG,2002, p.139, tradução nossa) 
 
 

 O trabalho de Long intitulado Nas Nuvens, onde “ao longo de oito dias, 

caminhando a pé pela Escócia, 40 minutos dentro das nuvens indo do Macdui, ponto 

mais alto da caminhada, de costa a costa, oeste para oeste.” (LONG, 2002, p.139, 

tradução nossa) Percebe-se que suas caminhadas como obra, remete a uma 

liberdade imaginativa sobre como e aonde a arte pode ser feita no mundo. Assim 

faço minha as palavras de Archer: 

 
Em face a tal obra, a questão “onde está a arte?” é freqüentemente 
formulada. A fotografia Caminhando sobre uma linha no Peru (1972), 
por exemplo, é uma obra em si mesma, ou é lá, em algum lugar dos 
Andes, que está uma obra real de Long da qual nós, na galeria, 
vemos apenas a evidência documental? Este enigma é insolúvel em 
termos de uma lógica que se fie na primazia do objeto de arte 
colecionável, mas o resultado disto não deveria ser a frustração 
devida à incapacidade de determinar que aqui, e não ali, repousa a 
arte. As opções não são mutuamente excludentes, e, se existe uma 
lição nisto, é a de que esta questão tinha se tornado irrelevante. A 
ausência de um objeto da galeria claramente identificável como “obra 
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de arte” incentiva a noção de que o que nós, observadores, 
deveríamos fazer é decidir olhar os fenômenos do mundo de um 
modo “artístico”. Assim, estaríamos fazendo a nós mesmos a 
pergunta: “Suponhamos que eu olhe para isso como se fosse arte. O 
que, então, isto poderia significar para mim?” (ARCHER, 2001, p.94) 

 
   

 Dessa maneira, os trabalhos de Long e de outros artistas que propõem outro 

lugar para o objeto artístico, expandir o conceito de escultura e retomar uma relação 

com a natureza: “Vem produzir assim um curto circuito entre o interior e o exterior, 

espaço natural e espaço cultural, a obra coincide com a matéria física primaria por 

excelência. (POLI, 1999, p. 123, tradução nossa). O que nos leva a crer, observando 

esses trabalhos, um direcionamento no sentido de aproximar arte e vida, de colocar 

tudo o que existe como possibilidades a serem poetizadas. 

 Vale a pena lembrar que a exposição realizada por De Maria, 1968, na 

Galeria Friedrich di Monaco na Baviera: The Land Sow: Pure Dirt – Pure Earth – 

Pure Land, o espaço expositivo é preenchido por uma grande quantidade de terra, é 

importante perceber não apenas a intervenção na natureza mas o deslocamento 

desse “espaço natural” – a terra colocada na galeria. 

 As questões interpostas ao longo desse capítulo se encontram em vias de 

deslocamento, de deixar ao lugar a fala, a experiência da viagem, da caminhada, 

das trilhas, da visita, dos atos vividos, onde se investe objetividades e subjetividades 

destinadas a sobreviver ao estado provisório e parcial, encarregadas de uma força 

de procura, uma força questionante quanto ao elemento constitutivo da matéria e a 

pulsão dos elementos que a constituem.  
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2- PROCESSO E MATÉRIA 
 

O espaço não é o ambiente (real ou lógico) em que as coisas se 
dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna 
possível [...] devemos pensá-lo como a potência universal de suas 
conexões. 
Maurice Merleau-Ponty 

 

 A singularidade da criação dos sentidos que permeiam as experiências do 

fazer artístico estão em constante mutação e migração, atravessando espaços, 

invadindo fronteiras, configurando novas percepções, margeando interfaces em 

processo de constante subjetivação. Imersa num território existencial onde a direção 

das forças que se constituem é também as escolhas, no meu caso, de uma trajetória 

que diz respeito à construção de uma identidade – a minha. Nela se instalam os 

caminhos percorridos, os encontros e des-encontros, a busca pelos rastros, pelas 

pistas ou por vias des-conhecidas à minha cartografia poética. 

 Assim, debruçando-me sobre a técnica da cerâmica, trabalhando com a 

argila, tanto em ateliê como em sala de aula, trouxe uma atenção especial ao 

processo, e isso me fez perceber a argila não apenas como massa a ser modelada, 

mas como essência de uma poética do processo com a matéria.                                      

 Como as demais técnicas artísticas, a cerâmica envolve processo, então 

busco perceber e evidenciar as etapas, principalmente, por se tratar de uma 

“tecnologia” que exige a transformação da composição da matéria utilizada. Na 

produção da cerâmica é impossível não estar atento a elas, pois definem o sucesso 

ou não de uma possível queima7. 

 Estas etapas abrangem a modelagem ou a confecção da peça, a secagem 

que deverá ser lenta, possibilitando uma gradativa perda de água sem que ocorram 

rachaduras ou trincas, assim, depois de passar pela secagem, ela poderá ir ao forno 

para queima, onde perderá por completo a água. O labor com a cerâmica anda junto 

com os ponteiros do relógio, trabalhar com essa matéria é lidar inexoravelmente com 

o tempo, ele vai estar no âmago dessa técnica. 

 As etapas, por sua vez, têm correspondência com os quatro elementos 

básicos, na perspectiva que irei discutir, tomando como ponto de partida os 

elementos segundo a visão tratada por Bachelard na sua filosofia  da imaginação 
                                                 
7 Destacamos aqui a possibilidade desse produto final não passar por uma queima, o que significa um 
trabalho com o barro, e não com a técnica cerâmica. 
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material. Nesse estudo não adentrarei a nenhuma das muitas teorias dos elementos, 

mas por estarem evidentemente presentes no processo cerâmico, e por serem 

deflagradores de outros trabalhos onde me interessarei pela matéria, faz-se 

necessário um estudo conceitual sobre esses elementos. 

Segundo Luigi Pareyson, crítico que voltou seu olhar para as questões do 

processo na arte, o evento processual conjuga a natureza daquele que trabalha a 

matéria: 

Está adoção não é nenhum ato de criação, com o qual o artista cria 
também a sua matéria, nem um ato de servidão, com o qual o artista 
sofre uma limitação, mas um ato que, enquanto constitui a matéria, 
liberando-lhe as possibilidades formativas, sabe interpretá-la na sua 
natureza autônoma e característica.(PAREYSON, 1984, p.125) 
 

 
 Sendo assim ao preparar a massa que será utilizada para manusear, nos 

apoderamos de uma sensação de “dominação”, embora essa sensação seja ilusória, 

na verdade, poderíamos dizer que se desenvolve uma relação dialógica com a 

matéria. “Este ato de adoção é, em primeiro lugar, um verdadeiro e próprio diálogo 

do artista com a sua matéria, no qual o artista deve saber interrogar a matéria para 

poder dominá-la, e a matéria só se rende a quem souber respeitá-la.” (Pareyson, 

1984, p.125) 

 Cecilia Salles (2004) traz contribuições mais contemporâneas sobre processo 

de criação, intensificando sua observação sobre o significado da matéria com essas 

palavras: 
 

Transformando-se, a matéria não é destituída de seu caráter. Pelo 
contrário, ela é mais diferenciada e, ao mesmo tempo, é definida 
como um modo de ser. Transformando-se e adquirindo forma nova, a 
matéria adquiri unicidade e é reafirmada em sua essência. Ela se 
torna matéria configurada, matéria-forma, e nessa síntese entre o 
geral e o único é impregnada de significações. (SALLES, 2004, p.51) 
 

 O processo do fazer cerâmico e suas diferentes etapas, possibilita uma 

atenção e um interesse especial pelas transformações da matéria, e como pode ser 

entendido como um trabalho de arte, independente de uma construção ou 

representação, trazendo uma curiosidade e o imaginário dos elementos que 

compõem a argila, como a terra e a água. 
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2.1. A TERRA 

 
 

 A terra está sob os nossos pés - é sobre ela que vivemos, ela nos dá o 

alimento e materiais para construir. Possuímos uma relação tão íntima com essa 

matéria que muitas vezes se dá em nós o esquecimento e não nos damos conta da 

sua presença em nossas vidas, todos os dias, sem a qual nada existiria, ela que dá 

nome ao nosso planeta.  

   A argila, matéria prima da cerâmica, técnica por onde inicio esse trabalho e a 

partir da qual se tece os conceitos com os quais vamos aqui dialogar, nos traz a 

seguinte questão: Seríamos então direcionados pela potencialidade do material 

durante a criação? 

 Segundo Cecília Salles: “a expressividade artística não é intrínseca a esta ou 

aquela matéria. Sob essa perspectiva, toda matéria tem potencialidade, tudo 

depende do uso que será feito dela.” (SALLES, 2004, p.73) 

Então pensemos na matéria enquanto desafio, ainda citando Salles (2004, 

p.67) “A intenção criativa mantém íntima relação com a escolha da matéria. Opta-se 

por uma determinada matéria em detrimento de outra, de acordo com os princípios 

gerais da tendência do processo.” 

 Partindo do princípio de que a matéria tem uma carga semântica, ela 

perpassa por diversos re-conhecimentos e identificações. A cerâmica é barro, terra, 

o que nos remete à velha máxima cristã de que fomos modelados a partir do barro, 

ou do provérbio em latim: Memento homo, quia pulvis es et inpulverem reverteris ( 

do pó viestes ao pó voltaras).  Esse material possui uma identificação intensa com o 

aspecto religioso, o espiritual, o sensível. Se pensarmos na parábola segundo a qual 

Deus modelou o homem do barro, então temos um ser que veio da terra, um ser de 

terra, ser de barro. 

 Portanto, a idéia de retorno para a terra permeia a nossa existência de 

maneira recorrente, por isso na civilização ocidental, ao enterrarmos os nossos 

mortos, simbolicamente encenamos uma espécie de retorno de onde viemos, a 

matéria que volta de onde veio. Mas já são outras questões simbólicas, mitológicas 

e de crença que não cabe aprofundar nesse estudo, é importante dizer que a idéia 
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de origem e de retorno está, na maioria das vezes, presente quando falamos de 

terra, nesse trabalho. 

 O ser humano está impregnado pelo conceito de terra, que além de possuir 

um caráter notadamente religioso, nos leva também à questão de território, 

geografia, habitat.  Na busca por um maior entendimento da escolha dessa matéria, 

que abrange uma infinidade de relações e atributos, e que está impregnada de 

maneira íntima e cotidiana na história da humanidade, seja por seu caráter espiritual 

(de retorno ou ligação), pela relação com o território, que passa a idéia de 

proveniência, de origem, abrindo múltiplos aspectos que serão abordados nessa 

pesquisa. 

 No que diz respeito à argila sabe-se que para ser modelada é imprescindível 

a massa perfeita, que não é condição só de seu aspecto físico, mas também 

semântico, pois existe ou preexiste uma relação de identificação com a matéria e os 

elementos que a constituem. 

No livro A Terra e os Devaneios da Vontade, Gaston Bachelard (2008) vai 

reservar um capítulo inteiro intitulado A massa, para discorrer sobre esse tema, eis 

uma dessas observações: 

 
De fato, independentemente de toda idéia de misturar da terra com a 
água, parece que se pode afirmar a existência de um verdadeiro 
protótipo da massa imaginária no reino da imaginação material. Na 
imaginação de cada um de nós existe a imagem material de uma 
massa ideal, uma perfeita síntese de resistência e maleabilidade, um 
maravilhoso equilíbrio das forças que aceitam e das forças que se 
repelem. (BACHELARD, 2008, p. 64) 
 
 

 É o liame entre a matéria que se trabalha – o barro e a pulsão decorrente da 

representação semântica subjacente ao material, que perpassa muitos trabalhos 

onde há uma busca pelas identificações sígnicas da matéria.  

Quando o artista “identifica” e faz uso dessa identificação, podemos 

claramente perceber isso no trabalho. Na modelagem ou construção se constitui 

possibilidades no próprio operar a matéria. Por exemplo, no processo de 

esvaziamento8 de uma peça compacta, se faz necessário para a mesma ir ao forno 

sem que venha a sofrer danos, o cortar, esvaziar, diminuir, bem como o de 

                                                 
8 Técnica de remoção da argila de uma peça, quando esta se encontra mole(sem ter ainda adquirindo 
dureza de couro). Utilizando uma ferramenta apropriada. 
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preencher, colar, costurar, que são gestos constitutivos de ações que se têm sobre a 

matéria.  

 O gesto deferido sobre a massa, independente de qual seja, ele estará cheio 

de significado. Um gesto cuidadoso visando atingir uma perfeição técnica, de 

representação ou de amassar, carimbar, sulcar, imprimir, polir, cortar, juntar, 

fragmentar, agregar. As instâncias conceituais do trabalho podem estar presentes 

também no próprio gesto, ou seja, a comunicação através de uma linguagem 

artística, não está necessariamente na forma do produto final, mas também na 

manipulação desse material, que pode ser captado através da obra, seja ela a 

própria peça ou qualquer outro registro.  

Trabalhar a cerâmica é ter como condição intrínseca a essa técnica o tempo e 

a transformação, física, química e, porque não, metafórica da matéria. Durante a 

secagem a peça se transforma, reduz de tamanho, seca. Transformação maior 

ainda é quando ela passa pelas provas ardentes do fogo, que pode ser purificador, 

transformador. Uma peça só se torna cerâmica, após ser queimada. 

 Sendo uma matéria como as outras, que se transforma pelas mãos do artista, 

a argila, pelas mãos do oleiro ou do ceramista,  traz uma vivência íntima com sua 

característica primeira: a maleabilidade.  
 
De fato, a imaginação material está, a bem dizer, sempre em ato. 
Não pode se satisfazer com a obra realizada. A imaginação das 
formas repousa em seu fim. Uma vez realizada, a forma se enriquece 
de valores tão objetivos, tão socialmente intercambiáveis, que o 
drama da valorização se distende. Pelo contrário, o sonho de 
modelagem é um sonho que conserva as suas possibilidades. Esse 
sonho serve de base para o trabalho do escultor. (BACHELARD, 
2008, p.81) 
 
 

 Perceber esse sonho de modelagem, o processo e o gesto em sua instância 

poética, a maleabilidade, o labor com a argila, desde a preparação da massa até a 

sua posterior transformação em cerâmica, torna-se tão importante quanto o 

resultado final, a forma da peça. É a partir desse repertório que Bachelard (2008) 

fala da imaginação material e do manuseio da massa e a valorização das etapas do 

processo cerâmico. 

 A argila está em transformação constante, seja na natureza ou no atelier, ela 

é uma matéria que está em mutação, endurecendo ou amolecendo, possui um 

diálogo íntimo com a água, como uma espécie de disputa entre duas matérias que 
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se complementam:  
 
Com efeito, pode-se captar uma espécie de cooperação de dois 
elementos imaginários, cooperação cheia de incidentes, de 
contrariedades, conforme a água abranda a terra ou a terra confere à 
água a sua consistência. Para a imaginação material, inteiramente 
voltada às suas preferências, por mais que se misture os dois 
elementos, um é sempre o sujeito ativo, o outro sofre a ação. 
(Bachelard, 2008, p.61) 
 

 Não se trata aqui de opor uma matéria a outra, mas do resultado que revela o 

poético encontro de ambas. A terra que recolhe a água, que abriga a argila, se 

permitindo a modelagem onde as diferenças se completam e se contemplam. 

 
Em outras palavras – belo exemplo dessa ambivalência profunda que 
marca a adesão íntima do sonhador às suas imagens materiais -, 
essa cooperação das substâncias pode, em certos casos, dar origem 
a uma verdadeira luta: pode ser contra a terra um desafio da 
potência dissolvente, da água dominadora – ou então contra a água 
um desafio da potência absorvente, da terra que seca. (BACHELAR, 
2008, p.61) 

 
 O processo cerâmico possui essa “luta” como uma característica inata para 

que se atinja o objetivo final: a obtenção de uma peça de cerâmica. Partindo da 

aquisição do barro (seco ou molhado), nota-se que na preparação da massa sem a 

presença e a necessidade de água tornariam impossível o trabalho de modelagem. 

 
Assim, o interesse que um sonhador dá às lutas de duas matérias 
indica uma verdadeira ambivalência material. Não se pode viver a 
ambivalência material senão dando alternadamente a vitória aos dois 
elementos. Se pudéssemos caracterizar a ambivalência de uma alma 
na mais simples de suas imagens, longe dos dilaceramentos da 
paixão humana, como tornaríamos compreensível o caráter 
fundamental da ambivalência. (BACHELARD, 2008, p. 63) 
 
 

 Essa ambivalência material, que fala Bachelard faz parte do processo de 

obter e transformar a argila, que carece de água para sua condição de modelagem, 

alternando com o esvaecimento dessa água no objeto cerâmico decorrente de sua 

queima. Redobrando essa transformação na proximidade da queima, do fogo, como 

momento “irredutível”, a argila não mais voltará a ser maleável, se petrificará, 

engendrando novas e outras significações no devir da cerâmica, e enquanto 

linguagem fundante do meu trabalho, essa técnica e processo irão se des.construir. 

 Aparente contradição e alternativamente comunhão material retoma um 
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diálogo entre essas matérias, busca-se também um distanciamento, onde há atração 

e afastamento. É precisamente no exercício de laboratório que se dá algumas 

experimentações com peças cerâmicas, realizadas por mim com “tentativas” de 

reidratar essa cerâmica, elas são colocadas submersas em águas como 

experimentos: 

 

 
                            Figura 12 – Experiências de submersão de peças de 
                            cerâmica em água,  2008 
                            Laboratório de cerâmica, Eba/Ufba 
                            Fotografia: Sarah Hallelujah 
 

 
  Assim, em alguns trabalhos dessa pesquisa a terra (como cerâmica) e a água 

se encontram, mas não nesse sentido de massa, mas buscando reiterar esse 

encontro. Nessas experiências, visando uma nova união entre terra e água resultou 

a obra Liquefeitos, apresentada no Salão Regional de Feira de Santana, na Bahia. 
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Figura 13 - Liquefeitos, 2008 
Cerâmica, água salgada, prateleira, azulejos e potes de plástico. 
Dimensões: 150 x 30 x 25 cm 
Salão Regional de Artes de Feira de Santana, Ba 
Fonte própria 
Foto: Marcelo Correia 

 

 Além de uma idéia de retorno essa obra nos lembra seres em laboratório de 

ciências naturais, há uma duvida se essa água conserva a cerâmica ou se a 

transforma. A partir de formas aleatórias – gestos deferidos na massa, conchas-

peças submersas em pote de água salgada, em prateleiras forradas de azulejos. Se 

o pretendido era o significado da transformação, o resultante se assemelhava a 

seres disformes conservados em formol – o que supõe a idéia de suspensão da 

transformação. 

 Bachelard (2008) nos fala sobre o sonhador terrestre, sobre os devaneios 

ativos que nos convidam agir sobre a matéria, trazendo uma visão das matérias e 

elementos terrestres a partir da presença do humano sobre os devaneios da 

vontade, onde a energia dinâmica representada pela terra como conceito de 

imaginação material convida ao movimento. “Na solidão ativa, o homem quer cavar 

a terra, furar a pedra, talhar a madeira. Quer trabalhar a matéria, transformar a 

matéria.” (BACHELARD, 2008, p. 24) 
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 No sentido de expor a mediação do ser humano com o mundo, o modo de 

expressão da imaginação material bachelardiana é o elemento terra, assumindo a 

função de materializar o devaneio poético, ou lembrando que o artífice precisa da 

matéria para dar sentido ao seu ato, e na tensão que se instala na materialidade do 

elemento emergem as imagens de cólera, trabalho duro, luta, adversidades do 

mundo. 

 

 

2.2. A DINÂMICA DA ÁGUA 

 
 

 A água surge nessa pesquisa primeiro como elemento de composição da 

argila, como já foi dito anteriormente, e a partir do processo ela irá atuar como 

dispositivo de transformação e perda, já nos primeiros trabalhos, deflagradores 

dessa pesquisa  

 Se a semelhança é condição da diferença (DELEUZE, 2009) essas peças de 

cerâmica “que representam” organismos “modificados” pelo fogo e conservados em 

água, temos aí um “retorno” ao elemento, como se no meio líquido uma centelha de 

vida retornasse à cerâmica. Nesse trabalho, a água carrega o sentido de 

transformação próprio da matéria, mesmo que, como na obra Liquefeitos, ela esteja 

presente de forma ambivalente, “presa” e contida em potes de vidro. 

 O elemento água também esteve presente em Dissolutos, instalação 

apresentada na exposição Entre Pedras e Corpos, premiada pelo Edital Portas 

Abertas para as Artes Visuais, que aconteceu no 2º semestre de 2008, na Galeria 

Solar Ferrão, no Centro Histórico da Cidade de Salvador, na Bahia. 
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    Figura 14 – Detalhe da obra Dissolutos, 2008. 
    Instalação composta por: Peças de cerâmica, potes de vidro, água e prateleiras  
    de  madeira. 
    Dimensões variadas 
    Galeria Solar Ferrão, Centro Histórico/ Salvador/ Ba 
    Fonte Própria 
    Foto: Sarah Hallelujah 
 
 
  Essa instalação composta por 30 prateleiras de madeira que acondicionam 

cada uma, potes de vidro, de variadas formas e tamanhos, contendo água e peças 

de cerâmica submersas. Além da idéia de transformação, há também um sentido 

muito forte de deslocamento.  

 As peças de cerâmica submersas na água parecem que foram retirados do 

mar e colocados na galeria. O aspecto de laboratório de ciências naturais da obra 

anterior foi substituído por uma espécie de “ambiente” marítimo, que identifica o 

trabalho, sendo as peças de cerâmica de tamanhos e cores variadas, o que nos traz 

a idéia de aquário, de seres guardados, portanto de deslocamento, a transparência e 

as formas dos potes de vidro proporcionam visibilidade do que está contido.  
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Figura 15 – Dissolutos 2008.  
Potes de vidro, cerâmica e água. 
Dimensões variadas. 
Galeria Solar Ferrão, Centro Histórico, Salvador/Ba 
Fonte própria 
Foto: Sarah Hallelujah 
 
 

 E mais do que a idéia de guardar, parece que as peças estão ali para serem 

mostradas, “sugerindo” que há vida naqueles “aquários”, tanto pelo aspecto quanto 

pela presença da água, dando a impressão de que se não estivessem submersas 

elas estariam mortas, secas, sem vida; assim a idéia de “reidratação” faz com que o 

trabalho se desvele como um retorno à vida, como se pudesse ser criada uma nova 

união entre água e terra.  

 Durante o período da exposição, ouvi reiteradamente (principalmente de 

crianças) comentários ou sugestões para que fossem colocados peixes no trabalho, 

houve até algumas pessoas que pensaram que poderia haver “peixinhos” ali, a meu 

ver, essas observações denotam também o aspecto de “vida”, são águas 

transformadoras, águas em movimento, que são efêmeras, mas que fazem um ciclo, 

se perdendo e retornando. O que a água traz para essa obra, submergindo a 

cerâmica, trazendo de volta alguma coisa que o fogo retirou: a água ou a vida? 
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 Quando a água surge nas obras Dissolutos e Liquefeitos,  além da idéia de 

transformação, está a de limpidez, de tranqüilidade, essa água em potes de vidro 

traz a transparência e possibilita uma leitura de desvelamento do que se guarda, do 

que se busca conter. 

 Retomando aqui o enunciado de Bachelard de que a água e a terra como 

elementos em constante dialogia possibilitam uma “disputa” entre ambos, 

poderíamos pensar na terra como “vencedora” do embate, uma vez que o fogo 

aniquilou a presença da água. 

 A partir dessa constatação, há um interesse em “devolver” metafórica e 

fisicamente toda a água “perdida” no processo. Quando as peças de cerâmica são 

submersas em potes de vidro com água, há uma idéia não apenas de retorno da 

matéria, mas a água entra na elaboração do trabalho e, irá operar conceitualmente 

de muitas maneiras, servindo não apenas como matéria, mas também como meio, 

como espaço onde irão atuar outros elementos. Assim, nessa pesquisa, a água é 

matéria e também espaço. 

 Agora, mergulhando não tão profundamente como gostaria. Pode-se perceber 

nuances de como a água opera nessas obras, das quais já falei um pouco, também 

não irei buscar nas profundezas abissais as muitas possibilidades e metáforas que 

podem ser feitas a partir do momento que se banha em águas poéticas, tampouco 

permanecerei na superfície de alguns desses conceitos, assim, proponho um nado 

permeado por mergulhos, ora mais profundo e ora a deriva, em canoas, onde se 

pode navegar no mar, em direção a uma foz, para assim seguir um rio de muitos 

afluentes, e onde mais lá na frente é possível pisar na terra e entrar na questão do 

território. 

 Gaston Bachelard em A água e os Sonhos nos traz muitas reflexões, dessa 

filosofia da imaginação material, e nesse estudo estabelecemos diálogos intensos 

com algumas delas. 

 Como foi visto anteriormente no tópico sobre a terra e o processo criativo, 

também a água surge no trabalho primeiro através da sua presença na composição 

da massa para a modelagem, e como propulsora da transformação da matéria. É 

através dela que a terra irá se transformar em massa modelável, assim, a sua perda 

está ligada a idéia de transformação, quando é submetida à queima, pelo fogo que 

evapora toda água presente na sua composição. 
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Meditada em sua perspectiva de profundidades, uma matéria é 
precisamente o principio que pode se desinteressar das formas. Não 
é o simples déficit de deformação, de qualquer fragmentação. A 
matéria, aliás, se deixa valorizar em dois sentidos: no sentido do 
aprofundamento e no sentido do impulso. No sentido do 
aprofundamento, ela aparece como insondável, como um mistério. 
No sentido do impulso, surge como uma força inexaurível, como um 
milagre. Em ambos os casos a meditação de uma matéria educa 
uma imaginação aberta. (BACHELARD, 1997, p.03) 

 

 No estudo sobre a imaginação material bachelardiana há diversas 

interpretações psicológicas sobre a água, tangenciando na maioria das vezes sobre 

obras literárias, esse trecho é para exemplificar o interesse pela matéria, não apenas 

pela água, mas principalmente por uma idéia de perda, através da água, por uma 

potencialidade e diversidade de como essa matéria irá operar conceitualmente nos 

trabalhos. 

 Para Bachelard (1997): “A água agrupando as imagens, dissolvendo as 

substâncias, ajuda a imaginação em sua tarefa de desobjetivação, em sua tarefa de 

assimilação [...] libera o devaneio preso aos objetos.”, pensando a água como 

matéria pura, ela se liberta da forma e adquiri a “forma” do lugar onde se encontra, 

ela ocupa espaços e se adéqua de acordo com o relevo, chama também para o 

movimento, para o deslocamento, pois ela flui, ocupa espaços, poderíamos pensar 

até em uma dinâmica da água. 

 A água seja de rios ou de mares traz a idéia de fluidez, de transformação, de 

fugacidade. Ela remete a uma idéia de ciclo, derretimento, dissolução, evaporação, 

condensação, e enquanto conceito o movimento, a água é cambiante, se transforma 

e se movimenta, mas está sempre lá, ocupando algum espaço. 

  A água nos conduz a idéia de mutação, portanto de flexibilização, o que nos 

rastros das palavras bachelardianas é que a água no processo cerâmico, evidencia 

uma idéia de perda - já que é necessária a sua perda propiciada pela queima para 

que a peça torne-se cerâmica. “Na experiência das massas, a água surgirá 

claramente como a matéria dominadora. É nela que pensaremos quando 

desfrutarmos, graças a ela, da docilidade da argila.” (BACHELARD, 1997, p. 15) 

 Na poética do trabalho ligado a técnica cerâmica, o elemento água torna-se 

conceito e uma polissemia de sentidos e encaminhamentos se desdobram, solvendo 

e dissolvendo nos caminhos do sonho hidratante bachelardiano. 
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 Reconhecendo na imaginação material da água e seu caráter ambíguo, a 

possibilidade de permanecer na superfície, se pensarmos em termos do reflexo e do 

espelho d´água, mas se entrar realmente no devaneio da substância percebemos 

imagens cada vez mais profundas, e por isso abrangentes, que compreendem 

muitas significações, abrindo-se ao imaginário das formas e das substâncias. 

 A água foi vastamente poetizada e é naturalmente poetizável. Mas o que 

Bachelard coloca não são apenas significações da matéria, mas como se pode 

sonhar a matéria. Inegável é o aspecto transitório da água, ela corre, se movimenta, 

evapora, há uma oposição dessas características se imaginarmos as águas dos 

lagos, de pântanos, a água parada. Mas as águas que banham essa pesquisa são, 

na maioria das vezes, águas que transformam, águas correntes, águas claras, 

águas que se deslocam e será nelas que iremos navegar. 

 Como elemento dinâmico, a água também se transforma – congela, derrete, 

evapora – as imagens da água, em sua natureza, são fluídas e fugidias, não possui 

forma alguma, adquire a forma que a contém, e está em constante mutação, vemos 

a água como elemento em movimento, de perda e de transformação, origem, 

caminho e retorno.  

 

 
    Figura 16 – Quando antigos organismos se Libertam do gelo, 2008. 
    Fotografia de peças de cerâmica congeladas 
    Dimensões variadas 
    Fonte própria 
 

 A partir do trabalho Liquefeitos essas mesmas peças nesses mesmos potes 

foram colocados no congelador, tinha a necessidade de continuar com a 

transformação iniciada com a cerâmica, depois da terra transmutada agora a água 

deveria sofrer alterações também. Essa experiência originou a obra Quando Antigos 

Organismos se Libertam do Gelo, pelo título se percebe resquícios do trabalho 

anterior, como seres em laboratório, mas é evidente também o aspecto de 

transformação da matéria, o próprio título já pressupõe um descongelamento, que 

também é evidenciado pelas fotografias, que foram apresentadas no Salão de Arte 
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de Juazeiro, Bahia em 2008. A idéia de congelamento e descongelamento já 

pressupõe uma transformação e um movimento. 

 
 

Uma forma não pode transformar-se por si mesma. É contrário ao 
seu ser que uma forma se transforme. Quando se encontra uma 
transformação, pode-se estar certo de que uma imaginação material 
está em ação sob o jogo das formas. (BACHELARD, 1997, p. 141) 
 
 

 É ainda Bachelard (1997) que nos diz, parafraseando e reinventando 

Heráclito, o obscuro, que: “Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque, já 

em sua profundidade, o ser humano tem o destino da água que corre. A água é 

realmente o elemento transitório.” 

 No devaneio heraclitiano ou a água que nos banhamos já não é a mesma ou 

somos nós que já não somos. Existe uma relação da matéria água com o efêmero, 

ela é transitória, cambiante, Bachelard irá mais além, mostrando que o aspecto 

transitório da água está intimamente ligado com a idéia da transitoriedade da vida. 

 
É a metamorfose ontológica essencial entre o fogo e a terra. O ser 
votado à água é um ser em vertigem. Morre a cada minuto, alguma 
coisa de sua substância desmorona constantemente... A água corre 
sempre, a água cai sempre, acaba sempre em sua morte horizontal. 
Em numerosos exemplos veremos que para a imaginação 
materializante a morte da água é mais sonhadora que a morte da 
terra: o sofrimento da água é infinito. (BACHELARD,1997, p.7) 
 

 Curioso é perceber que a característica de movimento, de dissolução vem 

trazer a esse estudo a idéia de morte, a perda da forma, que se transforma. O 

aspecto transitório e efêmero dá a água um sentido de ir embora, ela flui 

incessantemente, como declara no seguinte trecho:  
 
A morte está nela. Até aqui evocamos, sobretudo, as imagens da 
viajem fúnebre. A água leva para bem longe, a água passa como os 
dias. Mas outro devaneio se apossa de nós e nos ensina uma perda 
de nosso ser na dispersão total. Cada um dos elementos tem sua 
própria dissolução: a terra tem seu pó, o fogo sua fumaça. A água 
dissolve completamente. Ajuda-nos a morrer totalmente. 
(BACHELARD, 1997, p. 93) 
 

 Bachelard analisa a água, na perspectiva do escritor Edgar Alan Poe, como 

as pesadas águas da morte, escuras, profundas paradas, a água dissolvente que 
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tudo leva, e se desfaz, a água é tão efêmera quanto a vida, condição natural do viver 

é o morrer. 
Essa influência traz à água, no próprio estilo da alquimia, a tinta da 
dor universal, a tinta das lágrimas. Ela faz da água de todos esse 
lagos, de todos esses pântanos, a água-mãe da tristeza humana, a 
matéria da melancolia..O sonhador já não sonha imagens, sonha 
matérias. Pesadas lágrimas trazem ao mundo um sentido humano, 
uma vida humana, uma matéria humana. (BACHELAR, 1997, p. 67) 
 

 As águas mortas de Poe, na fala bachelardiana, explicam a aproximação das 

nossas águas, na poética desse trabalho com a idéia de morte. Nesse estudo, a 

morte surgiu como reflexão sobre a perda da matéria, da forma, do elemento, e, 

também, pelo movimento das águas, que não são como as águas de Poe, águas de 

lagoas, de pântanos, águas paradas, ao contrário: são as águas abertas dos mares, 

as águas caudalosas e fluídas dos rios, são águas vivas. Como dissemos, a morte 

surge na minha vida como acidente, como inesperado, e como tristeza, mas não 

serão as águas pesadas, paradas que nortearão essa pesquisa, e sim as águas do 

efêmero, da transformação em direção ao inexorável. 

 
Mas o poeta mais profundo encontra a água viva, a água que 
renasce de si... Para bem caracterizar essa sintaxe de um devir e 
das coisas, essa tripla sintaxe da vida, da morte e da água nossa 
dissolução final. Desaparecer na água profunda ou desaparecer num 
horizonte longínquo, associar-se à profundidade ou à infinidade, tal é 
o destino humano que extrai sua imagem do destino das águas. 
(BACHELARD, 1997, p.12) 

 

 O destino das águas nesse trabalho é o de se transformar, água que é 

transformada em gelo e, em seguida, é colocada em outras águas, se dissolve e se 

mistura.  

A obra De.Gelo premiada no Salão de Arte de Itabuna na Bahia em 2008, é 

composta por quatro fotografias, trata-se da primeira intervenção ambiental realizada 

com peças congeladas.  
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Figura 17 – De.Gelo, 2008 
Registro de Intervenção ambiental realizada com peças de cerâmica congeladas 
Ilha de Itaparica/ Bahia 
Fonte própria 
Foto: Sarah Hallelujah 

 

 A intervenção consistia na colocação dessa nova forma (cerâmica congelada) 

em espaços abertos (fora da galeria), onde a matéria sofreu transformações, foi 

pensado um retorno da matéria ao “seu lugar de origem”, a natureza. Essas formas 

foram colocadas no mar, onde flutuaram até que o gelo fosse derretendo e a 

cerâmica afundasse indo para o fundo do mar. 

 Ao realizar essa intervenção ambiental trabalhei com a idéia de deslocamento 

e, principalmente, de perda, já que os objetos não seriam mais reavidos.  

 Foi nesse momento que se deu início a observação da fotografia como outro 

trabalho, sendo que a imagem apreendida guardava a memória de uma ação 

efêmera, já que a perda do objeto cerâmico é necessária para o surgimento do 

trabalho.  
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 As imagens fotográficas apareceram como forma de preservar o ato, guardar 

pela imagem a ação da perda. Uma maneira de preservar a idéia de perda era 

trabalhar esses registros, de forma que a imagem não pudesse ser apreendida sem 

nenhuma interferência, assim, as imagens foram impressas em adesivo transparente 

e foram coladas sobre placas de vidro suspensas no espaço expositivo. 

 
      Figura 18 - De.gelo, 2008.  
      Impressão fotográfica em adesivo transparente sobre placas de vidro 
      Dimensões: 250 x 50 cm 
      Centro de Cultura Adonias Filho, Itabuna, Bahia 
      Fonte própria 
      Foto: Ana Paula Pessoa 

 
 A transparência das placas de vidro remete aos potes de vidro com água que 

acondicionavam as peças de cerâmica nos outros trabalhos, agora o vidro não 

contém mais a água enquanto matéria, mas serve de suporte para sua imagem.  

Quando a obra De.gelo foi apresentada, no Salão Regional de Arte de Itabuna, onde 

foi premiada, surgirem questões sobre a imagem, sua forma de apresentação, a 

importância do suporte e  da relação matéria/imagem.  

  Assim como na obra Um livro de vidro para uma estória de papel, que foi 

realizada a partir da ação Onde está o papel? :  
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Figura 19 – Onde está o papel?, 2009 
Registros da ação onde um papel especifico foi colocado no mar. 
Praia de Piatã, Salvador/ Ba 
Fonte própria 
Foto: Sarah Hallelujah 
 

 Essa ação compreendia uma atividade solicitada pela disciplina Processos 

Criativos, que faz parte desse mestrado. Consistiu em colocar um papel que havia 

sido entregue pela professora Viga Gordilho, na água, com o intuito de desenvolver 

um trabalho. Assim, procedi de acordo com o que busco nessa pesquisa: a perda e 

a transformação. Dessa ação foram feitas imagens que originaram o livro de vidro. 

 

 
     Figura 20 – Um livro de vidro para uma estória de papel, 2009. 
     Fotografia impressa em adesivo transparente sobre placas de vidro e metal. 
     Dimensões: 12 x 12 cm 
     Exposição “Outros Papéis” – Galeria Cañizares/EBA/UFBA – Salvador/Ba 
     Fonte própria 
     Foto: Sarah Hallelujah 

 Percebe-se a dimensão do sentido da água nessas obras, na ação do papel, 

e em De.gelo, além do caráter de transformação que havíamos falado, ela será 
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espaço, onde esses materiais e matérias são deixados, colocados, a água é 

composição, espaço, agente.  

 Como matéria, nos serve para submergir peças de cerâmica e para congelá-

las. A água surge como elemento que possui diferentes metáforas nessa pesquisa. 

Ela possui um papel fundamental, que foi identificado, primeiramente, no processo 

cerâmico em todas as suas etapas, até a longa desnaturalização empreendida 

através das idéias bachelardianas. 

 
 
2.3. AR: ESPAÇO E MOVIMENTO 

 
 O último trabalho dessa pesquisa, que culminou na exposição Matéria 

Efêmera tem o ar como seu principal elemento, e o movimento foi preponderante 

para o surgimento do trabalho, a substância utilizada – a terra - só se fez presente e 

visível a partir do movimento dessa matéria. Por enquanto não alçaremos vôo por 

esse céu, apenas planaremos sobre a imaginação dinâmica do ar. Falarei 

brevemente sobre o ar e aqui daremos atenção ainda aos estudos bachelardianos 

acerca da imaginação material. O ar não é pensado como matéria, mas como 

espaço e como ação, se pensarmos no vento como agente de um movimento. 

 Nessa pesquisa os elementos terra e água são tratados como matéria e 

espaço, conferindo uma multiplicidade de conceitos, não necessariamente opostos, 

mas que deságuam lado a lado em importância e significação. 

 O desenrolar de ações tanto no meio aquático como no meio terrestre, mostra 

que não existe uma separação entre o que é matéria e o que é espaço, existe sim, 

um caráter ambivalente desses elementos: o que é matéria é também espaço e vice 

versa.  

 Assim, nesse capítulo o ar como espaço é um meio onde acontece o trabalho 

que falarei mais profundamente no final desse estudo. E como não há uma distinção 

ou um limite entre matéria e espaço, ao contrário, a relação entre um e outro, nos 

convida a falar sobre esse espaço, onde a matéria atua. E é ainda Bachelard que 

fala dessa matéria: 
 
Do ponto de vista da imaginação material, nossa investigação será 
abreviada, pois o ar é uma matéria pobre. Em compensação, porém, 
com o ar teremos uma grande vantagem, referente à imaginação 
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dinâmica. Efetivamente, com o ar o movimento supera a substância. 
Não há substância senão quando há movimento. O psiquismo aéreo 
nos permitirá realizar as etapas da sublimação. (BACHELARD, 
2001,p. 08) 
 

 O ar na perspectiva desse trabalho é espaço, mas é fundamentalmente 

tratado como elemento puro, ele existe, mas é invisível e nem por isso perde sua 

força, o ar é uma espécie de matéria sutil, uma energia que atua sobre coisas, 

matéria ou ambiente, e só é possível vê-lo quando atua sobre alguns desses 

elementos. Quem nunca percebeu a presença do ar através do vento balançando as 

folhas das árvores? Assim o ar é um convite ao movimento. A narrativa da 

imaginação bachelardiana dá continuidade ao nosso diálogo sobre o sonho e as 

alegorias da imaginação dinâmica do ar. 

 Quando falamos em ar nos ocorre a idéia de altura, liberdade,  experiência 

ascensional, onde na maioria das vezes se ligam à impressões positivas de 

liberdade e expansão, também de sublimação, o subir aos céus possui algo de 

divino. 
 A valorização vertical é tão essencial, tão segura, sua supremacia é 
tão indiscutível, que o espírito não pode esquivar-se a ela depois de 
tê-la reconhecido uma vez em seu sentido imediato direto. Não se 
pode dispensar o eixo vertical para exprimir os valores morais. 
(BACHELARD, 2001, p. 11) 
 

 As idéias que percorrem o ar nos falam do alto e que é superior, aqui se 

instala o paradoxo, ajustam-se pré-conceitos, e Bachelard (2001) propõe que os 

valores morais têm estreita ligação com a verticalidade. Nesse sentido, seria difícil 

não falar desses valores ligados a uma poética que ascende, de um trabalho que 

consiste basicamente em lançar a matéria para cima, para o alto. 
 
É na viagem para cima que o impulso vital é o impulso hominizante; 
noutras palavras, é em sua tarefa de sublimação discursiva que se 
constituem em nós os caminhos de grandeza...O dinamismo positivo 
da verticalidade é tão nítido que se pode enunciar esse aforismo: 
quem não sobe, cai. (BACHELARD, 2001, p. 11) 
 

 Essa imagem ascensional sugere uma ligação com a idéia de sagrado, como 

na maioria das crenças e religiões, onde o céu é a morada dos deuses, então tudo 

que ascende, que sobe, que aponta para cima possui algo de divino, ou uma busca 

pelo divino. A idéia que temos de algo que está no alto, se não é divino é superior, 

por isso podemos ver a altura como moralizadora, o que aponta para cima, na 
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maioria das vezes, está em busca do bem, do bom, de algo positivo, em 

contraposição algo que cai, que aponta para baixo, por sua vez acaba tendo uma 

interpretação negativa. Nesse contexto, para Bachelard:  

 
Um moralista que trabalhasse sobre os nossos dados deveria, 
acreditamos nós, verificar que, sob certos aspectos, a altura é não 
apenas moralizadora como também, por assim dizer, fisicamente 
moral. A altura é mais que um símbolo. Quem a busca, quem a 
imagina com todas as forças dessa imaginação que é o próprio motor 
de nosso dinamismo psíquico, reconhecer ser ela material, dinâmica, 
vitalmente moral. (BACHELARD, 2001, p 61) 

 

 A ascensão, o movimento ascendente indica com certeza a procura de uma 

sublimação, de uma transformação que possa vir através da liberdade, sentimento 

também muito ligado ao movimento de subida, pois se pressupõe que tudo o que 

pode voar seja livre. O vôo e a liberdade são quase palavras correlatas, ainda nessa 

instância poética bachelardiana acrescenta-se que: 

 
Se no céu as imagens são pobres, os movimentos são livres. Ora, a 
impressão da liberdade, por si só, projeta mais imagens 
maravilhosas que todas as lembranças ‘do tempo perdido’. Ela se 
encontra no principio mesmo da psicologia projetante, da psicologia 
que povoa o futuro. A ‘liberdade aérea’ fala, ilumina, voa. Projeta, 
portanto, a trilogia do sonoro, do diáfano e do móvel. (BACHELARD, 
2001,p. 61) 
 

 
  E na transcendência desse vôo nos acontece mais duas outras imagens, não 

há vôo sem movimento, o vôo é uma “imagem” dinâmica por excelência, o que nos 

traz outra imagem, o que está no ar, nas alturas, mas não se movimenta, aquilo que 

plana. E a idéia de planar exige uma matéria leve, uma substância sutil. Assim 

somos levados a pensar que o que é pesado voa e o que é leve plana, a imagem de 

vôo pressupõe uma vontade, um desejo de altura, de liberdade e a imagem do 

planar nos leva a um vôo mais entregue, algo que subiu que está no céu, mas que 

desce para terra, retorna ao sabor das correntes de vento. Vale notar que a idéia de 

retorno se contrapõe a idéia de queda, o planar é leve e suave, retorna para o chão 

sem peso. 
 
Por sua substância, com efeito, o sonho de vôo está submetido à 
dialética da leveza e do peso. Só por esse fato, o sonho de vôo 
recebe duas espécies bastantes diferentes: existem vôos leves e 
vôos pesados. Em torno desses dois caracteres se acumulam todas 
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as dialéticas da alegria e da dor, da exaltação e da fadiga, da 
atividade e da passividade, da esperança e do desalento, do bem e 
do mal.(BACHELARD, 2001, p. 22) 

 

 Bachelard (2001) confere a essas imagens aéreas “à sua mobilidade, 

referindo essa mobilidade externa ao mobilismo que as imagens aéreas induzem em 

nosso ser.” Podemos então constatar que Bachelard postula na sua filosofia da 

imaginação material uma tensão entre os quatro elementos da física aristotélica: 

terra, água, fogo e ar – mediados pela emoção, e como bem sistematiza Freitas 

(2008) o “estilo alquimizado” dessa metafísica possibilita organizar a imaginação 

material, pelos simbolismos da materialidade da água, da terra e do ar.   

 Assim a representação bachelardiana anuncia a transitoriedade da água, a 

fixação e compactação do elemento terra e a dinâmica ascencional do ar. Nesse 

diálogo circunstanciado pela imaginação simbólica de Bachelard encontrei 

repercussão para modelar conceitualmente meu trabalho, desvelando e 

evidenciando o meu devaneio com a matéria. 
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3 – TERRITÓRIOS NÔMADES 

O essencial das Fronteiras repousa afinal em coisas ora meramente 
tolas, ora inteiramente aleatórias. 
Herman Hesse 

 

 Nessa pesquisa quando se pensa em matéria se reconhece o espaço, na 

maioria dos trabalhos não há como desvincular um do outro, matéria é espaço e são 

entendidos como território.  

 Nesse sentido, os trabalhos são instaurados em diversos espaços, tais como: 

a água, o rio, o riacho, o mar, a terra, o solo e o céu, que surge como espaço e 

como meio de deslocamento da matéria. Existe também uma tendência de se 

perceber o corpo, participando na reconfiguração de territórios.  

  A proposição da tríade espaço, matéria e corpo surgem como diálogo com a 

natureza, pois é nela que eles residem se sobrepondo e se misturando em fluxos 

dinâmicos, criando territórios nômades. Para Deleuze (1992, p, 191) “os nômades 

[...] são um devir, [...] se metamorfoseiam para reaparecerem de outro modo, sob 

formas inesperadas nas linhas de fuga de um campo social”. 

 Seguindo por esse caminho, trabalho operando a idéia do trânsito de 

materiais e conceitos, onde realizo ações que buscam, metaforicamente, criar uma 

espécie de deslocamento de territórios, onde espaços possam se misturar e até se 

fundir a partir dos seus materiais, pensando uma relação entre matéria, ser 

humano/corpo, espaço geográfico e espaço metafórico. Faz-se necessário o 

entendimento de alguns desses conceitos, trazidos de outras áreas do 

conhecimento, que nos coloque a compreensão e extensão do sentido subjacente a 

eles.  

 

3.1. TERRAS GEOGRÁFICAS 
 
 

 Segundo a geógrafa Drª. Dirce Maria Antunes Stuertegaray, pesquisadora da 

Universidade do Rio Grande do Sul:  

[...]a Geografia como área de conhecimento sempre expressou 
(desde sua autonomia) sua preocupação com a busca da 
compreensão da relação do homem com o meio (entendido como 
entorno natural). (STUERTEGARAY, 2001, p.79) 
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 Quando proponho discutir sobre espaço geográfico e território faz-se 

necessário recorrer a algumas definições dessa área de estudo. Principalmente, 

quando o trabalho tenciona também para a relação do ser humano com a natureza. 

Milton Santos define espaço como um conjunto de sistemas: 

 
A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de 
sistemas de objetos e sistemas de ações podemos reconhecer suas 
categorias analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a 
configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço 
produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas-conteúdo. Da 
mesma maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta -se a 
questão dos recortes espaciais, propondo debates de problemas 
como o da região e o do lugar, o das redes e das escalas, de objetos 
e sistemas de ações. (SANTOS, 2006, p.12) 

 
 Esse conjunto de sistemas, como diz Santos, não funciona isoladamente, o 

espaço se dá a partir da relação de ações, objetos e o ser humano. Percebo no meu 

trabalho que no momento em que realizo algumas ações em determinado espaço, 

fosse criado um novo espaço, outro espaço: simbólico, metafórico, mas que não 

deixa de ser o espaço anterior, geográfico, predeterminado, um espaço na natureza. 

 Tendo em vista uma separação entre homem e natureza onde o primeiro atua 

sobre o segundo tentando transformá-lo, se nota aqui uma distinção entre os 

espaços a serem trabalhados, partindo da idéia que o espaço urbano, construído 

pelo ser humano faz parte dele, é mais natural a ele por ter sido construído por suas 

próprias mãos. 
Desde sua autonomia enquanto ciência, a concepção de natureza 
veiculada pelos geógrafos constitui-se como algo externo ao homem. 
Natureza são os elementos ou o conjunto dos elementos formadores 
do planeta Terra, ou seja, ar, água, solos, relevo, fauna e flora. Esta 
separação constitui herança, como de resto nas demais ciências, das 
idéias de Descartes de separação entre natureza e homem, 
dessacralização da natureza, transformando-a em objeto e o homem 
em sujeito conhecedor e dominador desta. (STUERTEGARAY, 2001, 
p.80) 
 
 

 Se a idéia de dominação é subjacente a de natureza e sua potência no 

controle e submissão pelo ser humano, nesse estudo a idéia de “dominação”, é 

substituída por “relação”, a partir da qual o ser humano atua neste espaço, 

modificando-o, reconfigurando-o, pensando em questões e conceitos que ele próprio 

constrói e destrói.  
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 Quando se realiza uma ação em determinado lugar, é como se esse lugar 

fosse dissolvido através do que ali acontece, em sua materialidade o espaço se 

desfaz, e se refaz. 

 Segundo Stuertegaray (2001) o lugar, o local “consistiria, a partir da 

cartografia, a expressão do espaço geográfico na escala local, a dimensão pontual. 

Por muito tempo, a geografia tratou o lugar nesta perspectiva e considerou-o como 

único e auto explicável.”, a autora agora resgatando Milton Santos define: “Lugar 

constitui a dimensão da existência que se manifesta através de um cotidiano 

compartido entre as mais diversas pessoas, firmas, instituições–cooperação e 

conflito são a base da vida em comum” (SANTOS, apud STUERTEGARAY, 2001, 

p.81) 

 Esse “lugar” seria a “dimensão pontual”, o local específico: seja ele o rio 

Uruguai, o rio Paraguaçu ou o rio São Francisco, mas não excluindo a idéia 

levantada por Milton Santos de um “cotidiano compartido”, ou seja, esse lugar, o 

lugar poético, da metáfora, só se constrói a partir do compartilhamento de alguns 

elementos e ações que se exercem sobre ele.  

 O lugar ou o espaço geográfico adquirem novas dimensões, não 

necessariamente territoriais, transforma-se em espaços de relações, a partir do 

momento em que a experiência poética se faz preponderante e busca tencionar e 

questionar a idéia de espaço geográfico e de território, mesmo que para isso se 

utilize conceitos geográficos tradicionais. Costa analisa o conceito de território 

considerando o processo de espacialização, e ainda: 

 
Seguindo a lógica do pensamento de Deleuze e Guáttari, Doel vê o 
espaço como algo sempre em processo, um permanente “tornar-se” 
(ou “devir”, segundo a tradução brasileira). Para ele, “se algo existe, 
é apenas enquanto confluência, interrupção e coagulação de fluxos”. 
Em conseqüência, não há “última instância” ou estrutura primeira, 
solidez e fluidez nunca estão separadas, “a permanência é um efeito 
especial da fluidez” (p.17). Por isso, o espaço é, antes de tudo, um 
processo, uma “espacialização” (COSTA, 2009, p.105) 

  
 No entanto, Guáttari (1986) afirma que a noção de território deve ser 

entendida como algo mais amplo, que comporta agenciamentos que extrapolam o 

espaço geográfico. 
 
Os seres existentes se organizam segundo territórios que os 
delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. 
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O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um 
sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O 
território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si 
mesma.(GUATTARI & ROLNIK, 1986,p.323) 
 

 Costa analisa a contraposição dos conceitos com carga de materialidade e 

idealismo que perpassam o conceito de território.  

 
Para muitos, pode parecer um contra-senso falar em “concepção 
idealista do território”, tamanha a carga de materialidade que parece 
estar naturalmente incorporada, mas, como veremos, mesmo entre 
os geógrafos, encontramos também aqueles que defendem o 
território definido, em primeiro lugar, pela ‘consciência’ ou pelo ‘valor’ 
territorial, no sentido simbólico (...). Isto se deve, muito 
provavelmente, ao fato de que território, desde a origem, tem uma 
conotação fortemente vinculada ao espaço físico, à terra. (COSTA, 
2009, p.42) 
 

 Percebendo as ações como fluxos e confluências, onde um “outro” espaço 

surge a partir dessas relações com o espaço anterior e interior, e por que não, seus 

agenciamentos,  penso que o território com o qual trabalho compreende múltiplas 

conceituações: ele é ao mesmo tempo natural, geográfico, materialista, social, 

político, psicológico e simbólico. É um espaço que se define pelo valor pessoal que é 

dado a ele. 

 Ou seja, trabalho também com o conceito clássico de território, mas trazendo 

uma proposição que incita, induz, desvia para uma abertura conceitual, que leva em 

conta as ações e intervenções artísticas, com a utilização de materiais provenientes 

da natureza, como a água de alguns rios específicos, a terra e a argila de 

determinado lugar, até como processo de subjetivação desses territórios, 

anunciando uma idéia de diluição de fronteiras.  

 
Vê-se que as duas articulações não se dividem em uma para as 
substâncias e outra para as formas. As substâncias não passam de 
matérias formadas...As substâncias como matérias formadas se 
referem a territorialidades, a graus de territorialização e 
desterritorialização.(DELEUZE, 1995, p.55) 

   
 Desse modo, o acontecimento de diluição de fronteiras remete ao 

desterritorializar, enquanto espaço a se abrir, saindo do seu curso, em “operações 

de linha de fuga”. Mas é na concepção de território associado à idéia de natureza e 

sociedade, delimitado através das linhas de poder onde se instaura esse trabalho, 

onde se busca diluir a idéia de território, fronteira e espaço.  
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No começo da história do homem, a configuração territorial é 
simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a 
história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras 
dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, 
cidades etc; verdadeiras próteses. Cria-se uma configuração 
territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica 
e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma 
natureza inteiramente humanizada. (SANTOS, 2006,p.39) 
 

 Percebemos que o conceito de território não é algo estável, ao contrário, é 

mutável, a partir das relações que se tecem sobre ele, nessa perspectiva ao realizar 

as ações carrego um pouquinho desses territórios para outros lugares, 

desmaterializo, ele deixa de ser algo concretamente definido ou demarcável e passa 

a fazer parte do campo das idéias. Para Deleuze e Guattari:  

 
Física, psicológica ou social, a desterritorialização é relativa na 
medida em que concerne à relação histórica da terra com os 
territórios que nela se desenham ou se apagam, sua relação 
geológica com eras e catástrofes, sua relação astronômica com o 
cosmos e o sistema estrelar do qual faz parte. Mas a 
desterritorialização é absoluta quando a terra entra no puro plano da 
imanência de um pensamento. (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 
116) 

 
 A idéia de território para esses autores é relativa, à medida que está sujeito a 

sofrer transformações, dessa forma a temática deleuziana-guattariana indica que “a 

desterritorialização de um tal plano não exclui uma reterritorialização, mas afirma 

como a criação de uma nova terra por vir”(DELEUZE & GUATTARI, 1992,p.117), a 

condição de flexibilidade na idéia de território é evidente, trazendo inclusive a 

possibilidade de uma “reterritorialização”. No meu trabalho, os territórios não apenas 

surgem e desaparecem, mas também e, principalmente, se deslocam e se misturam, 

há uma fusão entre os territórios, onde dois ou mais, podem tornar-se um só, 

através da interseção e do trânsito de seus elementos. 

 
Ao afirmar que a territorialidade pode ser ativada e desativada, Sack 
nos mostra a mobilidade inerente aos territórios, sua relativa 
flexibilidade. Ou seja, cai por terra a concepção tradicionalmente de 
território como algo estático, ou dotado de uma grade estabilidade de 
tempo. (COSTA, 2009, p.87) 

 

 Costa nos traz uma característica de mobilidade dos territórios, sempre visto 

como algo estável, mas para muitos autores os territórios se movimentam e se 

modificam o tempo todo, esse autor trabalha mais com uma idéia de 
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reterritorialização, ao contrário de desterritorialização. O território se reterritorializa, 

mas não se desterritorializa, ele não perde suas características, mesmo que se 

transforme ou até mude, ainda permanece indícios do que existia antes. 
 

Simplificadamente, podemos afirmar que a desterritorialização é o 
movimento pelo qual se abandona o território, “é a operação da linha 
de fuga”, e a reterritorialização é o movimento de construção de 
território (Deleuze e Gutarri, 1997b: 224); no primeiro movimento, os 
agenciamentos se desterritorializam e, no segundo, eles se 
reterritorializam como novos agenciamentos maquínicos de corpos e 
coletivos de enunciação. (COSTA, 2009,p.127) 

 

 Podemos então considerar que as ações realizadas não chegam a ser uma 

desterritorialização, mas um deslocamento de território. O território antigo, não se 

desfaz nem se desconstrói, ele é somente levado a outro lugar, continua existindo, 

pois a matéria, apenas se desloca. O território enquanto matéria se reterritorializa. 

 

3.2.  TERRITÓRIOS DILUIDOS – A MATÉRIA  
 
 

 A matéria, aqui nesse trabalho, irá representar, metaforicamente, territórios 

determinados, assim, algumas dessas ações que realizo são preponderantes para a 

instauração poética dos trabalhos, ou seja, a proveniência da matéria, o lugar de 

onde veio. É de igual importância a relação que o lugar possui com a matéria, pois 

através dela entendemos uma dependência com a “história” ou a carga “cultural” 

imanente do lugar como as águas do Rio São Francisco, do Rio Paraguaçu, a argila 

de Maragogipinho, entre outros.  Essa atenção em relação à origem da matéria foi 

se tornando cada vez mais importante no desenrolar das ações.  

 Um diálogo entre espaço e matéria é fundamental na realização do trabalho, 

seja essa matéria água ou terra, é pensada como “significante” do seu lugar de 

origem, podendo assim carregar uma infinidade de signos quando transportada para 

outros territórios.  A idéia é que esses territórios, tanto pela força da ação do meu 

corpo quanto pela matéria que é espalhada, possam se misturar, tornando-se um só. 

 Existe aí uma idéia de retorno, a matéria que saí e que retorna por meio de 

uma ação poética. A terra através da cerâmica e a água através do derretimento do 

gelo. Ou como diz Deleuze (2009,p.342) “É porque nada é igual, é porque tudo se 



74 
 

banha em sua diferença, em sua dessemelhança e em sua desigualdade, mesmo 

consigo, que tudo retorna.” 

 A argila, o barro, elementos constituintes da terra, provenientes de um lugar 

específico, são pensados como metáforas de espaço geográfico, definidores de um 

lugar. A argila torna-se não apenas MATERIAL a ser trabalhado, mas MATÉRIA que 

é preponderante para a realização da ação por haver, conceitualmente e 

fisicamente, constituído o solo de uma determinada região. Retomando a obra 

De.gelo, por exemplo, foi feita a partir da argila de Maragogipinho, comunidade 

produtora de cerâmica localizada no interior da Bahia, às margens do rio Jaguaripe, 

assim nesse trabalho houve um deslocamento da matéria, um trânsito de território. 

Sendo um lugar emblemático na produção da cerâmica popular da Bahia, que 

através dessa intervenção ambiental, foi metaforicamente deslocado e descolado 

para a Bahia de Todos os Santos, onde ocorreu a ação da perda de um objeto de 

cerâmica produzido por mim utilizando a terra de Maragogipinho. 

 
Um aspecto importante a ser lembrado nesse debate é que, mais do 
que território, territorialidade é o conceito utilizado para enfatizar as 
questões de ordem simbólico – culturais(...) Ao falar de 
territorialidade estar-se-ia dando ênfase ao caráter simbólico, ainda 
que ele não seja o elemento dominante e muito menos esgote as 
características do território. (COSTA, 2009, p.73) 

 
 Segundo Costa, tanto o território quanto a materialidade que o compõe estão 

carregados pela carga semântica do lugar. Na obra a matéria é argila/cerâmica e o 

espaço a água, definem territorialidades, mais precisamente as águas do mar da Ilha 

de Itaparica. Lugar este que foi ponto de parada, no passado, de saveiros 

carregados de “louças de barro”, a caminho da capital baiana. Durante muitos anos 

as águas da Bahia de Todos os Santos foram singradas por embarcações que 

transportavam entre diversos produtos, cerâmicas produzidas nas cidades 

ribeirinhas do recôncavo. Já nessa época, a meu ver, havia um deslocamento da 

matéria, em forma de peças utilitária de cerâmica.  
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Figura 21 – Ação Itaparica, 2009 
Ilha de Itaparica, Bahia 
Fonte própria 
Foto: Carolina Larrea 
  

 Assim, procuro pensar o espaço também como elemento constitutivo na 

instauração da obra, ele não é um espaço qualquer, pois caminha em direção à 

essência do trabalho, com múltiplos sentidos: para mim, para a história do lugar, 

para a existência da matéria.  

 Há que se destacar que o espaço onde são realizadas as ações9 é escolhido 

por diversos motivos, por intensidade de sentidos, e uma relação específica com a 

matéria que irá “atuar” sobre local. 
   Diluindo Fronteiras, que é um projeto, uma proposta, mas que se configura 

como um trabalho nesse estudo. Surgiu quando essas reflexões se intensificaram a 

partir de uma atividade solicitada para o cumprimento de uma disciplina no mestrado 

em Artes Visuais, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Esta 

obra não foi realizada conforme idealizei no projeto e explicitada nesse texto, mas 

                                                 
9 Ao longo do texto faço referências à realização de Ações e em outros momentos a realização de 
Intervenções, essa diferença foi definida por mim de acordo com a minha participação ou não nos 
registros. Entende-se como intervenção quando coloco as peças na água e fotografo a deriva das 
mesmas, e como ação quando realizo um gesto, previamente pensado, com um traje 
predeterminado, onde se faz necessária a minha presença nesse gesto de deixar ir, geralmente 
quando exponho essas fotografias o meu corpo esta presente na imagem 
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ela é fundamental como deflagradora do processo artístico que discuto nessa 

pesquisa, no que tange a utilização da matéria, na representação de territórios, 

servindo também para deslocá-los, criando ações poéticas do espaço. 

 
       Figura 22- Esquema gráfico do projeto Diluindo Fronteiras, 2009 
       Fonte própria e Google Earth 
       Rio Uruguai, São Borja/ Rio Grande do Sul 
       Foto: Marcelo Correia 
 
          Inicialmente desenvolveria o projeto a partir da idéia de “pedra”, escolhi uma 

pedra que havia sido trazida do Rio Grande do Sul, mais precisamente do município 

de São Borja do Campo, foi retirada das margens do Rio Uruguai, rio este que faz 

fronteira do país com a Argentina. 

 Assim, fui pesquisar a história dessa pedra: De onde ela veio? Que lugar é 

esse? Onde fica? É uma pedra do território argentino ou brasileiro? O que significa 

ser fronteira ou TER FRONTEIRAS?  

 Por ela ser retirada de um rio de fronteira passou a ter um significado muito 

forte. Se pensar que o espaço se constitui parte fundante do meu trabalho, pois é 

nele que a obra acontece, a pedra “escolhida” para a concepção do projeto, já era 

de um determinado espaço, não havia necessidade de colocá-la em outro lugar, 

essa pedra que rolou no curso de um rio que delimita fronteiras, veio como metáfora 

de território, como se o sentido de pertencimento dela que ao ser retirada, 

representasse um fragmento desterritorializado e a partir disso pudesse, 

simbolicamente, deslocar esse território, desintegrando a idéia de fronteira. 

 O projeto não era somente o deslocamento da pedra, mas surgiu a partir 

desse gesto.  Seria feita uma fôrma dessa pedra, a partir da qual outras pedras de 

gelo com água de outros rios é como se utilizasse a forma da pedra, do rio Uruguai, 

como um veículo do conceito de fronteira.  

 Diluir fronteiras a partir da produção de pedras de gelo com águas de diversos 

rios que fazem fronteiras do Brasil com outros países, sabendo que a maioria das 

fronteiras é delimitada por rios, que funcionam como uma espécie de barreira natural 
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na divisão territorial é como se a água que banha as margens de um país não 

banhasse as margens do outro país. É uma grande contradição, pois para água não 

existem fronteiras, justamente elas permeiam e perpassam por tudo, tem o poder de 

invadir e até de destruir territórios.  

 Nesse viés não são apenas as águas que se misturam, mas metaforicamente 

fronteiras são diluídas e os territórios são misturados através dos materiais que os 

compõem. Nota-se que a matéria preponderante agora é a água, além de ser 

metáfora de território, simbolizando o lugar de onde foi retirada, ela é uma matéria 

que se molda de acordo com seu recipiente, ela tem o poder de escorrer, se misturar 

e se espalhar os elementos, a água é a matéria que menos poderia delimitar 

fronteiras.  

Nota-se também que a partir desse trabalho a utilização da cerâmica como matéria, 

perde um pouco a sua importância, ela desaparece, ficando somente a matéria que 

a compõe: a terra. No projeto Diluindo Fronteiras, nem a terra existe, ela está 

subentendida e representada por outro material: a água, que neste trabalho se torna 

mais emblemática por serem os rios, o território com o qual se busca dialogar. 

 Partindo da idéia de desterritorialização trazida por Deleuze e Guattari como 

foi colocada anteriormente, tanto o espaço geográfico como o território são 

mutáveis, flexíveis e cambiantes. 

 Quando a idéia de fronteira foi sendo substituída pelo sentido de território, o 

rio não mais funcionou como acidente geográfico delimitador, mas, principalmente, 

como espaço com sua especificidade. Desde sua nascente até a foz, o rio corre, 

banha, circunda e desvia, nasce em um território e deságua em outro, carrega 

consigo elementos de diferentes lugares e paisagens10, ele é veículo na diluição de 

territórios, que não são demarcáveis. Ao mesmo tempo a água de um determinado 

lugar opera no trabalho como elemento de um espaço geográfico específico, ela 

                                                 

10 David Harvey (l980) em seu livro Justiça Social e a Cidade aborda o espaço sob outra perspectiva. 
Num contexto dialético, vai conceber o espaço como sendo ao mesmo tempo, absoluto (com 
existência material), relativo (como relação entre objetos) e relacional (espaço que contém e que está 
contido nos objetos). Explicando, "o objeto existe somente na medida em que contém e representa 
dentro de si próprio as relações com outros objetos". Importa também considerar que, para este 
autor, o espaço não é nem um, nem outro em si mesmo, podendo transformar-se em um ou outro, 
dependendo das circunstâncias. 
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atua como uma alegoria de território onde se tem por objetivo o seu deslocamento e 

sua diluição.  

 A água por sua fluidez traz essa possibilidade de mistura e de movimento, 

neste projeto ela age como elemento que faz parte de um espaço geográfico ou de 

um território, ela é o próprio território em si que acolhe os objetos e as ações, e por 

ser tão múltipla e flexível é que se faz elemento preponderante. 

 Espaço que é matéria se confunde com ela, matéria que se transforma em 

espaço, o trabalho apresenta como uma rede intrincada de relações modificadoras e 

modificáveis, a partir da água congelada ou não.   

 No entanto, traremos para o entendimento da matéria a fala de Deleuze, pois 

para ele: 
A matéria reúne duas características: fazer que um conceito exista 
absolutamente idêntico em tantos exemplares quantas são as 
“vezes” ou os “casos”; impedir que este conceito se especifique mais, 
em razão de sua pobreza natural ou de seu estado natural de 
inconsciência, de alienação. A matéria é, pois, a identidade do 
espírito, isto é, o conceito, mas como conceito alienado, sem 
consciência de si, posto fora de si. (GUATTARI, 2009,p.194) 
 

 Existe uma dificuldade em definir o que é matéria e o que é espaço, por que 

um atua sobre o outro, o trabalho tenciona justamente no limite, na fronteira tênue 

que separam esses elementos, a matéria provém de um espaço e o re.significa, a 

matéria é espaço e é re.significada. 

 

3.3. O CORPO COMO MATÉRIA E TERRITÓRIO 

 
 Retomando o conceito de território definido por Milton Santos, segundo o qual 

a natureza e o homem se relacionam a partir da técnica, sinalizo nesse tópico como 

as ações foram realizadas e perpassadas pela transitoriedade do tempo na 

transformação, deslocamento e perda. 
 

[...] a técnica seria definida como toda uma série de ações que 
compreendem um agente, uma matéria e um instrumento de trabalho 
ou meio de ação sobre a matéria, e cuja interação permite a 
fabricação de um objeto ou de um produto (SANTOS, 2006, p.22) 
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 A técnica nesse sentido se faz presente não apenas na feitura de objetos 

cerâmicos, mas também por toda e qualquer relação exercida com a matéria. 

 O processo de criação e realização das ações me levou a perceber e passei a 

evidenciar a presença e a importância do meu corpo, como elemento de diálogo com 

as peças-objetos cerâmicos. Estar atenta a esse corpo que se relaciona com a 

matéria, com o espaço é também perceber os gestos e o seu trânsito por territórios. 

Para Bergson (2010, p.162) “o meu presente consiste na consciência que tenho do 

meu corpo”, engendrando sensações ao se materializar ele diz que ele representa o 

devir, assim:  
 
Colocado entre a matéria que influi sobre ele e a matéria sobre a 
qual ele influi, meu corpo é um centro de ação, o lugar onde as 
impressões recebidas escolhem inteligentemente seu caminho para 
se transformarem em movimentos efetuados; portanto, representa 
efetivamente o estado atual de meu devir, daquilo que, em minha 
duração, está em vias de formação. De maneira mais geral, nessa 
continuidade de devir que é a própria realidade, o momento presente 
é constituído pelo corte quase instantâneo que nossa percepção 
pratica na massa em vias de escoamento, e esse corte é 
precisamente o que chamamos de mundo material: nosso corpo 
ocupa o centro dele; ele é, deste mundo material, aquilo que 
sentimos diretamente decorrer; em seu estado atual consiste a 
atualidade de nosso presente. Se a matéria, enquanto extensão do 
espaço, deve ser definida, em nossa opinião, como um presente que 
não cessa de recomeçar, nosso presente, inversamente, é a própria 
materialidade de nossa existência. (BERGSON, 2010, p.162) 
 
 

 Desvelando o corpo, tornando-o visível através das fotografias, no 

acontecimento da ação, percebo a vivência corporal em todo o processo do trabalho, 

esses registros em vídeo e em fotografia permitem que o corpo seja percebido como 

um elemento a mais na obra. 

 A presença do corpo surge no meu trabalho anteriormente à essa pesquisa, 

esse corpo (o meu) surge na tentativa de criar um ser híbrido com cerâmica, através 

da imagem. A obra Ser em Transformação é composta por três fotografias, onde foi 

realizada interferências digitais da textura de peças de cerâmica que produzo sobre 

a imagem do corpo.  
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     Figura 23 - Ser em Transformação, 2008 
     Manipulação digital em fotografias 
     Dimensões: 160 x 70 cm cada imagem 
     Galeria Solar Ferrão, Salvador/ Ba 
     Fonte própria 
     Foto: Marcelo Correia 
 
 

 
                        Figura 24 – Exposição Entre Pedras e Corpos, 2008. 
                        Galeria Solar Ferrão, Salvador/Bahia 
                        Fonte própria 
                        Foto: Sarah Hallelujah 
 

 
 Essas fotografias foram apresentadas juntamente com a obra Dissolutos na 

Exposição Entre Pedras e Corpos, e trazia uma relação entre os trabalhos, o corpo 

foi marcado com a textura das mesmas peças de cerâmica que estavam sendo 

apresentadas submersas em água, já havia aí uma tentativa subentendida de 
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identificação com a matéria, mas dessa vez era o corpo que estava em 

transformação, o que demonstra a idéia de um corpo que também se transforma 

enquanto matéria. 

 Nos trabalhos como De.gelo e Com.gelo – ambos polípticos de fotografias, 

realizados a partir dos primeiros experimentos de colocar objetos de cerâmica 

congelados na água do mar - por exemplo, a idéia de um corpo que realizava, as 

anteriormente denominadas,  intervenções ambientais, mostra o agenciamento, as 

operações e as formas de atuação desse corpo no espaço, confeccionando as 

peças de cerâmica, congelando-as e, em seguida,  colocando-as no mar ou no rio, 

para que se perdessem, também realizando registros fotográficos, constituindo-se 

assim um ausente-presente como agente de produção do trabalho e de realizações 

das ações.  

 Assim engendrando deslocamentos, através de gestos, colocando objetos de 

cerâmica congelados no mar, caracterizava que o objeto e o espaço tinham uma 

importância maior na instauração do trabalho do que o próprio corpo que realizava o 

gesto, o trabalho começa a se modificar no momento em que esse gesto constitui o 

devir da obra, as peças que se perdem, a matéria que se desloca.  

 Todos esses procedimentos deixam de ser o único e principal foco do 

trabalho, na verdade eles continuam, é que essas ações só são possíveis e 

acontecem através de um corpo que as realiza, resignificando o gesto emoldurado, 

reafirmando a experiência da percepção corporal subentendida no trabalho.  
 

 Ao tematizar o corpo como “matéria” desse trabalho, se faz inevitável falar de 

performance, “Nas artes visuais, sempre que ouvimos a palavra performance, é 

comum nos remetermos de imediato à utilização do corpo como parte constitutiva da 

obra.”(MELIN, 2008,p.07). 

 Assim dar importância a presença corpórea como obra, já que ele existe e se 

faz presente através da imagem, é molhar os pés nessas águas que banham os 

corpos. Hoje todas essas “categorias” artísticas já foram amplamentes distendidas, o 

que chamávamos antes de performance pensando somente em “atos” para um 

público, abrange uma vastidão de trabalhos que de alguma maneira fazem 

referência ao corpo humano e seus gestos. 
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Estudos críticos a partir da década de 1990 têm reexaminado a 
noção de performance nas artes visuais, com base em múltiplas 
possibilidades de alargamento das referências contidas no termo. 
Reavaliações de ações realizadas sem audiência alguma, no espaço 
público das cidades, ou no próprio estúdio do artista performando 
apenas diante de câmeras, bem como uma série de remanescentes 
de ações que aconteceram ao vivo, tornaram-se objetos de análise e 
revisão. (MELIN, 2008, p.36) 
 

 Por isso devemos compreender o sentido do gesto em uma ação ou uma 

performance, incluindo a percepção também do corpo. Ele age e se movimenta (ou 

não) produzindo significados, metáforas, ele próprio, por existir já carrega em si uma 

infinidade de leituras: “Em síntese, a performance procura transformar o corpo em 

um signo, em um veículo significante. (GLUSBERG,2005)”.  

 A consciência da percepção corporal quando realiza um ato simbólico, com 

objetivos poéticos, se percebe ou se torna um corpo a performar. Esse é corpo 

consciente da ação, da performance: “As performances denotam simbolicamente 

novas alternativas, pois abrem novos panoramas para a concepção do corpo como 

matéria significante, logrando significados múltiplos que se interligam em contextos 

artificiais.” (GLUSBERG,2005,p.90). Ainda citando Glusberg: 
 

Já mencionamos que as performances recuperam o corpo como 
veículo do fazer artístico: nos referimos ao próprio corpo do artista, 
dado que a maior parte das performances tem como protagonistas 
seus próprios criadores.(GLUSBERG,2005,p. 100) 
 

 Nesse sentido, se percebe claramente uma ênfase no corpo como “objeto” 

significante, ainda que para mim, a princípio, o gesto e a ação são mais evidentes, 

pois eles só existem pelo movimento que se incorpora aos procedimentos, firmando 

uma tessitura onde o artista intervém urdindo novas possibilidades tendo o corpo 

físico como meio para a realização de gestos, portanto de ações. 

  No âmbito das poéticas visuais que usam o corpo como produção artística 

destaca-se o trabalho da artista Janaína Tschäpe, que nos traz um corpo lúdico, 

repleto de seres e espaços imaginários, ela os representa e nos leva a outro 

“mundo”. Para minha pesquisa seu trabalho é emblemático, primeiro pela ligação 

com a água e meios aquáticos, como também pela utilização de seu próprio corpo, 

criando encenações voltadas para a fotografia.   

 O corpo para Janaína é algo sujeito à mutação, um corpo inventado, 

hibridizado, ela amplia a dimensão do corpóreo e abala a noção de identidade. 
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Imersa em um ambiente “construído”, ela mostra um corpo modificado, um outro ser, 

já não é mais a artista.  “Para Janaina, o hibrido não caracteriza a perversão, nem é 

assustador, ele está presente para afirmar a idéia de ficção.” (BOUSSO,2006,p.4) 

Ela constrói e nos entrega um mundo repleto de seres lúdicos, compondo uma 

estória, uma narrativa e não nos poupa de detalhes. 

 

 
     Figura 25 - Água Viva1 e Água Viva 2, 2003 
     C – Print 
     Dimensões: 76 x 101 cm e 50 x 76 cm 
     Fonte: www.nca-g.com 

 
 

 Mas, ao mesmo tempo, que ela cria e se re.cria em outros seres, ela também 

nos traz seu corpo “limpo”, sem fantasias, submerso, onde podemos perceber a 

impregnância da matéria, que se torna preponderante a qualquer outra ficção a ser 

criada, pois a própria água é ficção, o mundo aquático é outro mundo, e Janaína 

novamente encontra-se imersa, água é matéria com a qual ela se relaciona. Difícil é 

perceber em seu trabalho uma distinção entre esses elementos, a impressão que se 

tem é que seu corpo e o meio onde está imersa são um só. 

 Outra artista que realiza ações destinadas à fotografia é Brígida Baltar, o 

principal elemento desses trabalhos que nos interessa são os gestos que se 

mostram. Posto assim, percebo uma aproximação com o trabalho da artista carioca. 

Ela nos traz algumas ações que realiza: desde 1994, vem coletando, guardando, 

colecionando Umidades, trata-se de um projeto onde a artista coleta em recipientes 

de vidro elementos da natureza transitórios e efêmeros como a neblina, o orvalho e 

a maresia.  O que pretendo ressaltar são as ações realizadas pela artista, os atos de 
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coletar, guardar, colecionar denotando ações, gestos poéticos.  

 
Figura 26 - A Coleta de Neblina, 1994 – 2004 
Dimensões variadas 
Fonte: www.iar.unicamp.br 
 

 Dentre outros aspectos do seu trabalho que se aproximam com minha 

pesquisa, me refiro aqui principalmente sobre a presença do seu corpo na obra. Ela 

não representa um personagem, ao contrário, ela apresenta suas atividades, 

geralmente imersa na natureza, assim como nas ações que realiza, Brígida utiliza o 

corpo como meio de capturar o intangível. O seu corpo, que está presente nas 

imagens das ações, quase não aparece, se esconde, a impressão que se tem é de 

um corpo que está ali, no espaço, para fazer o que precisa ser feito: coletas. O fato 

de ele ter sido fotografado soa como algo inesperado, como se sua ação tivesse 

sido flagrada pelas lentes.  

 

 
Figura 27 – Em Casa, 2005, Brígida Baltar 
Pó de tijolo retirado da casa da artista 
Dimensões variáveis 
Casa da Ribeira, Rio de Janeiro 
Fonte: www.casadaribeira.com.br 
 
 

 A existência de seu corpo na obra é evidenciada pela intermediação com a 

matéria e com o espaço, Brígida busca destacar a importância da matéria, dos 

elementos, ainda que sutis e voláteis, como no projeto Umidades, ou sólidos e 

concretos como em seu último trabalho intitulado E Agora Toda Terra é Barro 

(2009). É interessante perceber a relação do corpo com seu trabalho, extremamente 

sutil, não há uma preocupação em “encenar” com esse corpo, ele reflete a ação que 

está sendo realizada. 
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Figura 28 - E Agora Toda Terra é Barro (2009), Brigida Baltar 
Dimensões variadas 
Centro Cultural Banco do Norteste, Fortaleza/Ce 
Fonte: brasilfashionnews.blogspot.com 
 
 

 Brígida se deslocou para Juazeiro do Norte no Ceará, carregando consigo um 

pó que ela retirou a partir de uma ação sobre as paredes de sua casa, misturando 

essas paredes, ou melhor, o pó ao barro do sertão do Cariri, misturou também esse 

pó ao barro utilizado nas olarias populares e fez alguns blocos de adobe, assim o 

seu corpo é também um veículo no deslocamento de matéria, que tangencia pela 

idéia de território. Desse trabalho ela diz: 
 
Acho que a primeira ação foi transformar o tijolo da casa em que eu 
vivi em pó. Isso aconteceu em meados dos anos noventa. Foram 
muitos tijolos e algumas paredes. Isso foi se traduzindo para mim 
num sentido do desaparecimento de algo que, à principio, é bastante 
sólido. Afinal, a idéia de propriedade pode ser muito fixa e estável. É 
como se em pó a casa pudesse viajar para outros lugares. E depois 
esse pó podia também servir para outros fins, outras construções, 
outras paisagens. (BALTAR, 2008, p.3) 

 

 Desterritorializar e re.territorializar espaços através do deslocamento da 

matéria que os compõem, deixar objetos em rios e no mar, traçando “linhas de fuga”, 

recolhendo terra e água, essas ações já tão impregnadas de sentido, possuem 

inevitavelmente uma dependência direta com a ação do corpo, que as transporta. Da 

ação corpórea às implicações do deslocamento e dos agenciamentos como 

elementos constitutivos do território emergem as dimensões espaciais, interagindo 

lugares. 
 

O espaço no mundo físico é constituído via a experiência corporal do 
próprio sujeito através do eu consciente em movimento. O agente 
experimenta assim o mundo físico e representa as suas dimensões 
espaciais da perspectiva de seu próprio corpo. Similarmente, a 
materialidade do mundo físico é experimentada pelo contato corporal 
direto com esse mesmo mundo. Essa visão do mundo físico centrada 
no sujeito também afeta a definição dos sistemas de coordenadas 
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espaciais correspondentes. A perspectiva subjetiva principia com a 
idéia de que por intermédio do corpo o agente assume uma posição 
concreta no mundo físico. (WERLEN,1993, p. 161 apud SANTOS, 
2006, p.54, nota 26) 
 
 

 Assim, não podemos desconsiderar o fato de que o ser humano, a partir da 

ação de seu corpo é um criador de espaços, sem a sua presença, espaço vira 

conceito e deixa de existir. Destacamos essa relação mútua entre sujeito e matéria 

na re.criação de espaços. Pensamos que quando se transporta uma matéria de um 

lugar para outro, estamos re.territorializando para criação de algo novo , um espaço 

de encontro a partir da ação consciente do corpo. 

 Acredito, poeticamente, que essas ações modificam alguma coisa, seja no 

plano mais sutil, onde se cria uma alteração no espaço quase intangível, no espaço 

poético ou mesmo no físico, material, quando de certa forma outras matérias a partir 

das ações passarão a territorializar novos conceitos.  Santos (2006, p.54) ainda nos 

diz que o espaço é um hibrido formado por uma união de sistema de objetos e 

sistemas de ações, claro que ele se refere a um espaço “humanizado”, onde a 

presença do homem pode ser identificada, espaços de convívio, moradias ou áreas 

de criação e cultivo, mas pela abrangência de seu conceito que podemos  para 

pensar uma multiplicidade de ações do ser humano no espaço, de maneira 

consciente ou não a ação do sujeito, a materialidade cria espaços em constante 

mutação. 
O espaço não é nem a soma nem a síntese das percepções 
individuais. Sendo um produto, isto é, um resultado da produção, o 
espaço é um objeto social, ele pode ser apreendido sob múltiplas 
pseudoconcreções, isto de nenhuma forma o esvazia de sua 
realidade objetiva. (SANTOS, 2008, p.161). 
 
 

 Nomâdes, geográficos, diluídos são diagramas onde se inscrevem os devires 

do corpo como veículo inelutável e que enquanto, como no dito do filósofo 

Ravaisson (apud Bergson,2010,p.208) “a materialidade ponha em nós o 

esquecimento” o papel do corpo, segundo as ações e as suas disponibilidades 

encontra ressonância na matéria, no repouso,  na caminhada.  
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Figura 29 – Coletando terra para a Ação Ribeirão 

 

 
     Figura 30 – Recolhendo a Terra para Ação Terra Eterna, 2010. 

 

 

 

 
Figura 31 – Experimentos com terra de Ribeirão Preto, 2010 
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4. MATÉRIA EFÊMERA 

Acenei sem jeito, barafundido. Ela sorriu-me: que fazes, me 
despede? Não, eu não vou a nenhum lado. Foi mentira esse pedido 
que eu fiz a Deus. Aldrabei-lhe bem. Eu não quero subir para lá, para 
as eternidades. Eu quero ser pássaro é para voar a vida. Eu quero é 
viajar neste mundo. E este mundo, meu filho, é coisa para não se 
deixar por nada desse mundo. 
Mia Couto, Estórias Abensonhadas. 

 

4.1. O TEMPO OU FRAÇÕES DE EVENTOS NA NATUREZA 

 Lugares naturais, paisagens sem vestígios da presença humana, ambientes 

des.colados e deslocados da vida quotidiana, podemos dizer que as ações que 

realizo na natureza evidenciam um aspecto de “sublime” no trabalho. 

Ora, a natureza pode ser definida como o conjunto de todas as 
coisas existentes, ou, em outras palavras, a realidade em sua 
totalidade. A natureza se encontra em estado de movimento 
permanente e cada um dos seus momentos é fugaz. Por isso 
mesmo, a definição do presente é sempre difícil. (SANTOS, 2008, 
p.196) 
 
 

 Na perspectiva de Milton Santos a natureza possui um aspecto efêmero, 

decorrente do movimento e da transformação constante, ele coloca nessa direção a 

dificuldade em se definir o presente, pois sendo assim, o tempo está diretamente 

relacionado com a impermanência de todas as coisas. 

 As ações são eventos que se des.enrolam nesses espaços, e que indica o 

aspecto de transitoriedade da obra, pois os eventos são fugazes, efêmeros. Milton 

Santos compreende o acontecimento de um evento como definidor de tempo e de 

um lugar, nas suas palavras: 

 
Os eventos são, todos, Presente. Eles acontecem em um dado 
instante, uma fração de tempo que eles qualificam. Os eventos são, 
simultaneamente, a matriz do tempo e do espaço. Em seu livro A 
Phihsophy of Future, Ernst Bloch (1963, 1970, p. 124) escreve que "o 
tempo somente é porque algo acontece, e onde algo acontece o 
tempo está" ("Time is only because something happens, and where 
something happens there time is"). O autor sublinhou a palavra é, 
nós sublinharíamos, também, a palavra onde. (SANTOS, 2006:94) 

 

 Partindo da idéia das ações enquanto evento, o tempo está intimamente 

circunscrito nelas. Esse tempo que é fugaz e escorregadio, que sempre se esvai, é 
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também permanente e definidor dos eventos, ações que acontecem num 

determinado tempo e espaço. O tempo: palavra na qual estão ancorados tantos 

significados e experiências, o descontínuo, os instantes essenciais, a intermitência 

da memória, o movimento infinitamente retardado, os eventos que dão sinais do que 

é intemporal, o tempo constantemente recomeçado. 

 As ações criam eventos: o movimentar, o deslocar, o deixar, o abandonar, o 

espalhar, Guattari (2008, p.48) nos lembra que “os verbos no infinitivo designam 

devires ou acontecimentos que ultrapassam os modos e os tempos.” Dir-se-ia, 

então, que no espaço acontece os gestos que permitem que um dado evento se 

inscreva nas formas e poderes contraditórios do tempo.  
 
 
É apenas nesse sentido que se pode dizer que um evento é uma 
causa de outro evento. De fato, só a totalidade em movimento cria 
novos eventos. Mas a totalidade em movimento também inclui as 
ações tornadas possíveis em um lugar particular, a partir do qual 
acabam por influenciar outros lugares. E as ações não são 
indiferentes à realidade do espaço, pois a própria localização dos 
eventos é condicionada pela estrutura do lugar. É talvez nesse 
sentido que se deve ler a afirmação de Whitehead em Modes of 
Thought (1938, p. 226), ao dizer que "o mundo preexistente como um 
todo conspira para produzir uma nova ocasião". Assim como as 
ações não tem existência independentemente dos objetos a que dão 
vida, também os eventos não ganham realidade fora dessa 
associação com os objetos. (Santos, 2006, p.105) 

  
 
 Quando falamos de eventos, matéria e tempo há uma convergência para idéia 

de uma natureza sublime e fugaz, onde os espaços se definem a partir de ações 

direcionadas a interagir com esse meio. 

 A humanidade criou múltiplos significados em torno da concepção do que é 

um território natural, mas foi justamente o isolamento do ser humano nos grandes 

centros urbanos que criou11 essa separação. 
 
Numa outra perspectiva, uma espécie de território “natural’ (nada 
“natural’) às avessas é aquela que se define a partir das chamadas 
reservas naturais ou ecológicas. Obrigado a reinventar a natureza 
através de concepções como ecologia, biosfera, meio ambiente, o 
homem se viu na contingência de produzir concretamente uma 
separação que nunca teria existido entre espaços ‘humanos’ e 
‘naturais’, como numa leitura da geografia que separava paisagens 

                                                 
11 Grifo nosso.A palavra criou está grifada, pois não percebo dessa maneira uma distância homem /natureza. 
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naturais e paisagens culturais ou humanizadas. (SAUER,1926, apud 
COSTA, 2009,p.54) 

 
 Cada pessoa percebe e traduz a natureza a sua maneira, os biólogos, 

antropólogos, filósofos e artistas possuem diferentes concepções ou leituras 

sobre/da natureza. Mas o pensamento recorrente é de um lugar isolado, ermo, 

deserto, completamente apartado da sociedade e do ser humano, de onde viemos e 

para onde só retornamos a passeio.  

 O trabalho do artista Andy Goldsworty possui uma relação totalmente 

dependente com essa natureza apartada do homem de que falávamos, é um caso a 

parte nessa pesquisa, para realizar seus trabalhos Goldsworty deve estar imerso em 

um ambiente “natural”.  

 

 

 
    Figura 32 – Frames do filme Rivers and Tides, Andy Goldsworty 
    Fonte própria.  
 
 
 Por essas imagens retiradas do filme Rivers and Tides, de Thomas 

Riedelsheimer, intitulado de Andy Goldsworty – Working with time, podemos 

perceber como a natureza atua em seu trabalho, é matéria e suporte, de uma 

sutileza que interfere pouco nesses ambientes, ele busca utilizar o material 

encontrado no local, como folhas, galhos, pedras, flores, até lã de carneiro. Ao 

contrário de outros artistas que trabalham com a natureza, Andy não gosta de se 

deslocar, ele diz que a relação que trava com a natureza tem a ver com o lugar que 

ele vive, que sempre viveu, ele precisa de raiz. Podemos perceber que sua atividade 

poética possui uma ligação muito forte com o belo, ele examina, seleciona, separa 

com um cuidado de cirurgião, há uma atenção especial ao resultado estético, 

embora totalmente efêmeras, sua obras, intervenções mínimas, se assim podemos 

chamar, duram pouquíssimo tempo, assim seu trabalho se faz visível a outras 

pessoas apenas por meio da imagem. 
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 Ao “perder” horas montando uma escultura de pedras até que seja coberta 

pelas águas do mar, pela maré, quando cria desenhos por meio de folhas, flores, 

galhos, quando tinge as águas de um rio com um pigmento vermelho extraído de 

rochas do mesmo local, ele está estabelecendo um diálogo íntimo e sutil com a 

natureza, onde a existência de suas obras, na maioria das vezes, não duram mais 

que poucos minutos, ou o tempo de se fazer uma imagem.  

 

 

 

 
Figura 33 – Frames do filme Rivers and Tides, Andy Goldsworty – Working with time 
 

           Nesse mesmo vídeo, ele arremessa uma terra bem vermelha no ar, que se 

aproxima muito com a obra matéria efêmera, que ora se aproxima e ora se distância 

da minha proposta, a qual falarei um pouco mais na frente.  Goldswarty deseja tingir 

o ar, esse mesmo gesto realiza também com a neve, onde se pode notar uma 

relação, como se fosse uma espécie de pintura, ele utiliza elementos da natureza 

para criar pinturas, desenhos e esculturas, e ao mesmo tempo faz fotografias desses 

trabalhos, essas “interferências” na natureza não permeiam a idéia de ação, ele em 

nenhum momento traz seu corpo como parte do trabalho, seu corpo aparece nessas 
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imagens apenas para compor o documentário, apesar de que sua presença esteja 

subentendida nas intervenções que realiza. 

 No vídeo ele diz também que “o verdadeiro trabalho é a mudança” quando ele 

entrega sua intervenção à natureza, se dá como “entrega”, o que tenciona também 

pela idéia de perda. A harmonia com o meio, com os elementos da natureza é 

inegável, acreditamos que para esse artista, qualquer coisa que seja encontrada na 

natureza pode ser utilizada para construção de formas estéticas. 

 O que tem de singular nessa proximidade com a natureza que nos rodeia, é o 

nosso alheamento à sua presença, natureza modificada, alterada, virtualizada, 

poluída, idealizada, ou feita de paisagens, com pouca ou quase nenhuma 

construção humana. Aqui, pois, tomamos como ponto de partida a natureza intocada 

e, é nesse “lugar” onde são realizadas ações e intervenções, considerado por mim 

como espaços naturais, sem a presença humana, só atuando o meu corpo. 

 Essa natureza é percebida como paisagem, o que ressalta os elementos que 

a compõe: o céu, a água, a terra, portanto, nesse horizonte conceitual está a idéia 

de território enquanto materialidade do espaço. 

 
 A materialidade das coisas e a objetividade da sociedade (a 
corporeidade dos homens) permitem, metaforicamente, dizer que, 
em cada lugar o chamado tempo do mundo convive com outros 
tempos, desejando dissolvê-los. Isso, porém, apenas é possível 
parcialmente. A materialidade herdada reage às ações novas. 
Nessas condições, é a velha materialidade que dissolve o novo 
tempo e são os tempos do lugar que dissolvem o tempo do mundo. 
Desse modo, é a materialidade - objetos e corpos - que acaba por 
ser, em cada lugar, a única garantia. É assim que o lugar acaba por 
encontrar, em seu próprio tecido, uma raison d'être, um princípio de 
equilíbrio, ainda que relativo e precário, pois nenhum lugar vive em 
isolamento. (SANTOS, 2006, p.150) 
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4.2. SOBRE AS AÇÕES 

 
 

  Se a idéia de desaparecimento e efêmero se dava pela intervenção 

ambiental, por outro lado, o deslocamento das formas congeladas enquanto 

flutuavam e sua posterior perda, quando o gelo derretia e essas peças de cerâmica 

afundavam, circunstanciava uma inquietação com o ato em si, pois não se tratava 

apenas de intervir no ambiente, criar um momento/espaço de ato poético, mas do 

que consistia essa ação e de como isso era “representado” pela imagem. 

 Assim investigar essa relação do corpo com o gesto e o espaço de acordo 

com alguns conceitos de Milton Santos, onde os territórios são configurados e 

re.configurados a partir da ação do “corpo” no  espaço, abre possibilidades para uma 

reflexão mais exaustiva a cerca dessa relação. 

 O meu corpo realiza uma ação, e essa ação tem um propósito. Milton Santos, 

autor com quem continuo a dialogar quando penso em espaço e território, nos traz 

também uma reflexão sobre o corpo, a partir do olhar de que um espaço se dá na 

relação que se tem sobre ele. Santos comenta com  diversos autores que  falam um 

pouco sobre a ação: 

 
Inspirado em T. Parsons & E. Shils (1952), E. Rogers (1962) nos 
lembra que um ato é formado de: 1) um comportamento orientado; 2) 
que se dá em situações; 3) que é normativamente regulado; 4) que 
envolve um esforço ou uma motivação. Um ato não é um 
comportamento qualquer, mas um comportamento orientado "no 
sentido de atingir fins ou objetivos" (E. Rogers, 1962, p. 301). Aliás, 
autores como B. Hindess (1987, pp. 138-139) e Schutz (1967, p 61) 
também nos chamam a atenção para a distinção necessária entre 
comportamento e ação. Para Schutz (1967, p. 61), a ação é a 
execução de um ato projetado e o sentido da ação é o 
correspondente do ato projetado. E o ato supõe uma situação, sobre 
a qual se projeta a ação. Esta, segundo escreve A. Moles em sua 
Phénomenologie de l'Action (1974, p. 264) é um deslocamento 
visível do ser no espaço, criando uma alteração, uma modificação do 
meio. Um dos resultados da ação é, pois, alterar, modificar a 
situação em que se insere. (SANTOS, 2006,p.50) 
 

  

 Dessa mesma forma, a ação que realizo, como um trabalho de arte, possui 

também um comportamento orientado no sentido de atingir fins, não é somente uma 

ação poética, com um objetivo artístico, é uma ação realizada e com um propósito 

especifico.   
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 Identifico esses trabalhos como atos, para que se possa entender a relação 

que possui com os espaços, com o tempo e com os objetos ou a matéria que media 

uma relação através do corpo. Giddens propõe distinguir entre ato, ação e atuação, 

assim definindo: 
 
Um ato seria um segmento identificado de uma ação. Esta se daria 
como um conjunto de atos ou como um processo formado de 
subprocessos, atos consecutivos. Ele nos convida a entender a ação 
como a "corrente de intervenções causais reais ou observadas de 
seres corpóreos num processo contínuo de acontecimentos no 
mundo" (1978, p. 80). O tempo da ação, segundo Morgenstern 
(1960, p. 40) é uma estrutura que tem três períodos: um período 
inicial, completo, que pertence à condição da ação, um período 
intermediário, causal, que não é completo, e que não é incompleto, e 
um agora bem estreito quando culmina o processo da ação.  
(SANTOS, 2006, p. 51)  
 
 

 Nesse sentido, sendo a ação um conjunto de atos, entendendo esses atos 

que compreendem as ações que realizo, desde a aquisição do material, a argila, a 

terra, a água, a feitura do objeto de cerâmica, o seu congelamento e o posterior 

abandono, tanto como o espalhamento da matéria é também um lugar de 

passagem, dos atos, das ações para uma imagem que chamo meu corpo, que se 

situa num tempo-espaço.    

 Os argumentos de Santos (2006:52) reiteram que a corporeidade do homem 

é um instrumento da ação, então não há como dissociar ação de corpo, 

acrescentando: “A ação é o próprio do homem. Só o homem tem ação, porque só 

ele tem objetivo, finalidade.” (Santos, 2006:53).  

 Assim, entendendo a corporeidade como instrumento da Ação, que possui 

finalidades e objetivos, e é configurada na obra onde se procura destacar o ato, a 

atividade que o corpo realiza e não o que ele “representa”. 

 Em todas as ações que venho realizando e, consequentemente, nos registros 

onde mostro meu corpo, elas não surgem para representar alguma coisa, e sim se 

apresenta, está agindo, realizando uma tarefa, essa sim carrega em sua essência 

outras significações e seus múltiplos aspectos. Segundo Deleuze: 

 
[...] trata-se de produzir, na obra, um movimento capaz de comover o 
espírito fora da representação; trata-se de fazer do próprio 
movimento uma obra, sem interposição; de substituir representações 
mediadas por signos direto; de inventar vibrações, rotações, giros, 
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gravitações, danças, ou saltos que atinjam diretamente o 
espírito.(DELEUZE, 2009,p.29) 
 

 Passamos a pensar nesse gesto como ação, as peças não apareciam 

flutuando no mar de repente, elas haviam sido colocadas no mar por uma pessoa e 

com um propósito, e isso necessitava estar evidenciado também nas imagens que 

eram realizadas. 

 Assim, em 2009, novamente na Ilha de Itaparica é realizado outro trabalho, 

agora uma ação e não uma intervenção ambiental. Percebo uma diferença entre 

essas duas nomenclaturas, não apenas pela presença do corpo no registro dessas 

ações, mas também e, principalmente, pela importância que este assume na poética 

do trabalho. Essa ação que é intitulada Ato n° 1: Deixar Ir, a ação consistia 

novamente na “entrega” de peças de cerâmica congeladas no mar da Bahia de 

Todos os Santos, mas desta vez havia uma preocupação com essa “entrega”, foi 

colocada uma roupa branca para destacar a presença desse corpo, o meu corpo.  

 Nesse trabalho, o deslocamento, tanto das peças congeladas como da 

matéria, continuava presente, a idéia de deslocamento era intrínseca ao trabalho 

tanto pela flutuação das peças quanto após elas afundarem.  

 Mas o que passou a dinamizar o trabalho foi a idéia da perda, a partir do 

momento que é o meu corpo que coloca essas peças nas águas do mar para que 

elas se desloquem e se percam, é como se o efêmero no trabalho não fosse 

somente uma consequência da transformação da matéria, do derretimento do gelo , 

mas há uma evidente ação consciente de perda ou de busca pela aceitação desta. 

 Importa dizer que as imagens fotográficas destas ações foram realizadas por 

uma colega do mestrado, Carolina Larrea, que partiria em breve de volta a seu país 

natal, o Chile, esse deixar ir remetia a idéia da perda das peças de cerâmica e de 

uma amiga que iria embora. 

 Então a idéia de perda e do efêmero fica mais evidente a partir do momento 

que o meu corpo entra no trabalho. Esse corpo é presente na obra, mas é ainda 

apenas um meio para a realização das ações, assim como a água, ele leva, ele 

abandona, ele se desloca. Ele é parte da obra, é como um veículo. Não são mais as 

peças que se vão sozinhas: ele deixa ir, esse corpo, esse eu, possui uma relação de 

afeto com o que se propõe a fazer, com o espaço, com as peças que ele mesmo 

modelou e, que agora, ele as abandona para que elas se desloquem para o fundo 

do oceano e retornem enquanto matéria.  
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 Assim, ao evidenciar a presença desse corpo nas ações, através dos 

registros, possui uma razão de estar ali: ele passa a ser percebido também como 

uma analogia às peças, aos objetos, ele as desloca e se desloca no espaço. 

 

 

 

 

     Figura 34 - Ato n° 1: Deixar Ir, 2009 
     Ação realizada na Ilha de Itaparica, Bahia 
     Fonte própria 
     Fotografia de Carolina Larrea 
 
 Falar de uma obra onde a presença do corpo é significativa para a 

instauração do trabalho se torna redundante se pensarmos que esses trabalhos são 

ações. Mas também se faz imprescindível perceber que ação, matéria, corpo 

território, transformação e efêmero passam a existir como um conjunto indissociável 

de conceitos, assim, não se pode deixar de lado a presença desse corpo no trabalho 

como um todo e, conseqüentemente, na produção das imagens. 

 Esse corpo, que venho tratando de maneira bastante ampla, não é qualquer 

corpo: é o meu corpo. O que de certa forma traz ao trabalho um cunho 

autobiográfico que é atenuado pelas outras questões conceituais que o trabalho 

suscita.  Questões como a representação do território através da matéria, o 
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deslocamento desses territórios, a perda e a transformação da matéria, estão 

vinculadas ao corpo.  

 

                          
             Figura 35 – Ação Ribeirão: Terra Eterna, 2010 
             Ação realizada nos arredores da cidade de Ribeirão Preto/SP 
             Dimensões Variadas 
             Fonte própria 
             Foto: Vicente Sampaio 
 
 
 Um corpo que se desloca, desloca a matéria, é tido como território e que 

permeia por entre territórios. Não posso deixar de pontuar que ao realizar essas 

ações é um corpo performático, que se transforma; por isso a cada ação ele está 

caracterizado de uma maneira, às vezes ele se apresenta com gestos que se 

assemelham aos rituais ao deixar as peças, outras eu pretendo que ele seja neutro, 

ou que a imagem do corpo não se sobrepuje a do ato em si. E, principalmente, se 

deve levar em consideração que esse corpo é efêmero, ele se transforma e se 

perde, quando assim deve ser 
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     Figura 36 - Imagens da Ação Terra Eterna, junho de 2010 
     Ação realizada nos arredores da cidade de Ribeirão Preto/SP 
     Fonte própria 
     Foto: Vicente Sampaio 
 

          

            Em outra obra, Ato n°2:Terralagoas, uma ação realizada na praia de Ipióca, 

em Maceió/Alagoas, onde novamente peças de cerâmica, congeladas foram 

deixadas nas águas do mar. A idéia do deslocamento e da perda, assim como nos 

outros trabalhos, é um mote para a ação, peças de cerâmica que são congeladas e 

colocadas no mar, que se deslocam através das águas e, por fim, se perdem, 

afundam.  Essas peças de cerâmica, produzidas com argila da Bahia e deixadas nas 

águas de Alagoas, denotavam já a existência de uma preocupação com a 

proveniência da matéria, consequentemente, um deslocamento de território, que 

nessa ação é representada pelas peças de cerâmica. E o meio, o espaço onde essa 

ação ocorreu, a verde água do mar de Maceió, traz outro aspecto aos registros, as 

imagens.  

 Novamente existe aí a idéia de território subentendida nesses atos, e como 

falávamos anteriormente, também o corpo, nesse trabalho, se desloca e é pensado 

como território, ou seja, ele se desloca e age se relacionando com o espaço. O 

corpo, nessa ação, se deslocou da Bahia para Alagoas, e proporciona outro 
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deslocamento quando deixa as peças congeladas nesse mar, esse espaço que é 

também um território, pensando no aspecto geográfico, que consiste na ação em 

outro estado, que não a Bahia. Aqui também o corpo busca se relacionar com o 

espaço – o mar – utilizando-o como meio para que as peças possam se perder.  

 Agindo no espaço, o corpo também se relaciona com ele, por meio de ações 

e de objetos, instaurando um momento-espaço efêmero, porque ele só existe 

enquanto lugar de deslocamento, de trânsito de materiais e de territórios, no 

momento em que ocorre a ação ocorre, ele só acontece como espaço poético, 

nesse sentido, ele está impregnado pela idéia de tempo. 

 A partir dessa ação se revela a intenção de produzir outro trabalho, onde as 

imagens não seriam apenas registros do trabalho, mas objetos artísticos autônomos. 

Dessas imagens foi produzida a obra Terralagoas, apresentada no Salão de Arte de 

Vitória da Conquista, em 2010, mesmo não sendo apenas um registro da ação, 

nessas fotografias já existe uma preocupação com a produção das imagens: o local, 

a água do mar, o ângulo que a imagem foi feita, e também a roupa que uso quando 

realizo essa ação, o que traz uma sutil, mas importante diferença para os registros.  

 

 
               Figura 37 – Ação Maceió: TerrAlagoas, janeiro de 2010 
               Praia da Ipióca, Maceió/Al 
               Fonte própria 
               Foto: Shaula Sampaio 
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Figura 38 - Ato n°2:Terralagoas, 2010, Foto: Shaula Maíra 
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Figura 39 - Terralagoas, 2010 
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 Não tenho a intenção de criar um personagem e nem ao menos de usá-lo 

como mote interpretativo, até mesmo porque ele já o é, como disse anteriormente 

esse corpo é um corpo metafórico, que ao mesmo tempo pertence e não pertence a 

algum lugar, ele é território e é efêmero.  

 Quando iniciei a minha pesquisa de mestrado o meu trabalho se resumia na 

realização de intervenções ambientais, em espaços de natureza aquática (rio, 

mares). A ação consistia na “entrega” de pequenos objetos em cerâmica 

congelados, nesses “espaços aquáticos”. O objetivo era a perda desses objetos, o 

deslocamento para um posterior desaparecimento, tencionando no limite da 

instauração do trabalho artístico. 

          A ação realizada na cidade de Penedo, em Alagoas, mais precisamente nas 

margens do Rio São Francisco, onde ele divide os estados de Alagoas e de Sergipe, 

desta vez, não consistiu na entrega, ou na perda de objetos cerâmicos congelados, 

nem na transformação da matéria, mas na coleta de uma pequena quantidade da 

água desse rio. Eu estava retornando de Alagoas a caminho da Bahia, o meu corpo 

estava em deslocamento, em trânsito e a idéia nessa coleta de água, era que esse 

corpo proporcionasse um deslocamento de território, assim como no projeto Diluindo 

Fronteiras, e na ação realizada em Maceió. Havia aí uma intenção de trânsito de 

território através da matéria, nesse caso a água do rio que compõem determinado 

espaço.  

 Outra reflexão se abre a respeito da água nesse trabalho, que poderia ter sido 

realizado pela coleta da terra ou de outro material. Porque a água? Esse território é 

emblemático no que se refere a discursos sobre o meio ambiente, pois estar às 

margens do Rio São Francisco, no meu ponto de vista, o território ali não era as 

cidades, a terra, e sim a água de um rio, que possui em si uma importância social, 

econômica e, consequentemente, geográfica.  

 Outro ponto, e não menos importante, é o fato desse trabalho desconstruir o 

modus operandi das outras ações, ele não é mais cerâmica (não é terra e nem 

barro), e ele não é abandonado mas coletado, guardado, o que naquele momento 

parecia apenas uma coleta de matéria para uma possível realização de outra ação, 

com água, se torna a ação, mesmo que tenha ocorrido intencionalmente. A presença 

do meu companheiro no momento daquela coleta, o seu encanto com aquele 

enorme rio que também “separa” duas cidades, assim como em sua terra, as água, 

as águas do rio Paraguaçu. Esse encontro com águas de fronteira permitiu a ambos 
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um estado de encantamento e de acontecimento aberto à compreensão da idéia de 

território, como a água, apesar de fluída, fugaz, passageira se tornava ali sólida, 

compacta, demarcadora de um espaço geográfico específico. E, naquele momento, 

sem saber exatamente para que, peguei aquela água, a capturei, acondicionando-a 

em garrafa, prendendo-a, como que pra segurar a passagem do tempo, através do 

movimento das águas, que fluem e levam a perda, assim essa ação foi intitulada de: 

Ação no Rio São Francisco: era um último adeus? 

 
 
 
4.3. A IMANÊNCIA DO GESTO: AÇÃO PARAGUAÇU E TERRA ETERNA 

Mas porque estar-aqui é excessivo e todas as coisas 
parecem precisar de nós, essas efêmeras que estranhamente 
nos solicitam. A nós, os mais efêmeros. Uma vez 
cada uma, somente uma vez. Uma vez e nunca mais. 
[...]Que em nossos corações invisíveis se cumpra a sua 
metamorfose – infinitamente -, quem quer que sejamos!  
Rainer Maria Rilke 

 
 

Antes de refletir sobre a Exposição Matéria Efêmera como um todo, há que se 

levar em conta que a mostra foi composta por fotografias e um vídeo de duas ações, 

como disse anteriormente, percebo as imagens e a ação como dois trabalhos. 
 
Em suma, o registro pressupõe duas experiências temporais, dois 
momentos da obra: o instante da experiência do embate do artista 
com a matéria informe, que lhe exige o ato de formalização, e um 
outro momento que exige uma tradução, um ato de pensamento 
daquele que o testemunha em sua recepção,  outra maneira de dizer 
que toda obra de arte exige uma resposta, uma tradução, um 
pensamento, em razão das ressonâncias que produz.  
(FERVENZA,2009,p.96) 
 
 

 É importante frisar, antes de qualquer outra coisa, que uma “análise” dessas 

ações perpassa, como foi dito anteriormente, por uma atenção ao corpo que as 

realiza, o espaço onde ela ocorre e o gesto que este corpo faz, essa característica 

se faz presente tanto no momento da ação quanto na apresentação de seus 

“registros”. 
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Figura 40 - Terra Roxa, 2010 
Ribeirão Preto/SP 
Foto: Vicente Sampaio 

 

 Percebendo a importância do espaço, tanto para a apresentação quanto para 

instauração de alguns trabalhos, me deparei com a idéia de desmaterialização da 

arte, proveniente de algumas obras que buscavam um constante diálogo com a 

natureza, considerando que o que é “natural” é mais passível a transformações, 

portanto efêmero. 

 Surge, dessa forma, o interesse por operações efêmeras na arte, seja na 

busca de artistas e autores que dialogavam com a idéia de efêmero, seja através do 

meu trabalho, quando inicio uma investigação nesse sentido, através da realização 

de ações em espaços onde se pode perceber a presença da natureza – rios, mar e 

no campo – que irão interferir de maneira contundente na ação que se pretendia 

realizar.  

 Esses trabalhados, vale lembrar, consistiam no congelamento de peças de 

cerâmica em água e no posterior “abandono” das peças congeladas em rios e no 

mar. Havia a presença das peças de cerâmica, do corpo e, principalmente, da água 

que entrava no trabalho como “veículo para a realização dessas ações”. Assim, 

durante a pesquisa, houve uma consideração também com as questões sobre 

espaço, território e os elementos naturais que fizeram parte da composição do 

trabalho como um todo – a terra, a água e o ar –, como também uma afirmação do 

corpo.  

 Desse modo, em minha pesquisa, trabalho principalmente com a proposição 

de efêmero, indicada por gestos originados de uma ação de perda, a idéia de 

transformação e transitoriedade, e também de deslocamento, como dispositivos de 

uma poética visual. 
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 Diz se do efêmero no dicionário Aurélio: Adj. 1. Que dura um só dia. 2. De 

pouca duração; passageiro, transitório. (1988: 234), ou seja, algo passível à 

desaparição.  

 Concebo as ações que venho realizando como uma maneira de evidenciar a 

minha idéia de efêmero, que se origina lá atrás quando ainda se trabalhava 

diretamente com a matéria argila. Percebo a transformação da peça de barro para 

uma peça de cerâmica como uma demonstração material de transitoriedade, ou 

melhor, de transformação.  

 Portanto, percebo a transformação da argila em cerâmica como uma 

possibilidade de evidenciar o efêmero, o que entra em oposição com o 

conhecimento que temos da cerâmica como algo imutável, se pensarmos a partir do 

aspecto de sua composição química. Sendo assim, houve uma grande necessidade 

de criar uma condição de maior evidência para o efêmero nesses trabalhos, colocar 

não apenas a matéria, mas o objeto cerâmico e a própria ação em si em situação de 

transitoriedade. 

 Ao trabalhar com a perda de objetos e com a dispersão de matéria, através 

de ações que duram no máximo 10 minutos, se tem afirmações e reafirmações da 

necessidade do efêmero nesses trabalhos, que não bastavam ser efêmeros, pois se 

desejava afirmar, mostrar, propor uma reflexão sobre perda, transitoriedade, e 

desapego. Dessa maneira, há nessa pesquisa a existência de dois trabalhos, duas 

operações que se diferenciam e se complementam, uma para afirmar a outra: as 

ações e as imagens produzidas a partir destas, através de fotografias e vídeos.  

 A Ação Paraguaçu foi realizada em novembro de 2009, e nasce a partir de 

uma série de outras ações que estavam sendo realizadas – Ação Itaparica (Deixar 

Ir); Ação Maceió (TerrAlagoas) e outras Ações de Coleta12 . Todas essas ações 

tinham um mesmo objetivo: a perda de um objeto cerâmico, através do seu 

congelamento e do posterior “abandono” em rios ou no mar. 

                                                 
12 Percebo uma diferença entre dois “tipos” de ação que realizo: uma é a ação de entrega, onde 
peças congeladas são deixadas nas águas de rios e do mar, a terra é dispersa no céu; e ações de 
Coleta, que é quando realizo a aquisição de alguns materiais que são utilizados em outras ações ou 
não, vale de exemplo a coleta da água do rio São Francisco, o recolhimento da terra de Ribeirão 
Preto, a aquisição de uma argila em Angola entre outras. Na maioria das vezes, não são realizados 
registros dessas ações, mas elas “funcionam” em uma articulação conceitual do trabalho, onde é 
importante a idéia de território a partir da origem da matéria coletada. 
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 Na Ação Paraguaçu aconteceu da mesma maneira, algumas peças foram 

congeladas e deixadas no rio, na margem que banha a cidade de Cachoeira, no 

Recôncavo Baiano. 

 Assim como nas outras ações, se trabalha também com a idéia de abandono, 

que é um gesto de entrega que tangencia a noção de desapego. Peças produzidas 

por mim e que foram entregues para serem levadas pelo rio. 

 Não de maneira proposital, essa ação foi realizada em frente a um Terreiro de 

Candomblé. Cachoeira é uma cidade conhecida por aglutinar um grande número 

desses centros de manifestações religiosas e culturais de matrizes africanas. No dia 

em que foi realizada a ação, um grupo de senhoras saiu para verificar o que 

acontecia foram motivadas por um ato de curiosidade, acredito que o que tenha lhes 

despertado interesse era o aspecto ritual que a ação assemelhava.  

 Quando realizei a ação, caminhei lentamente em direção ao rio, até mais ou 

menos ficar com a água na cintura, vestido longo e branco, pés descalços e cabelo 

trançado. Essas características trouxeram à “entrega” um “ar” de ritualidade à uma 

ação artística. 

Os magos – e voltamos a eles novamente – sabiam: a estrutura das 
ações é regida por movimentos secretos e processos invisíveis. O 
aspecto mágico da performance leva em conta essa antiga 
sabedoria: o movimento do corpo é poderoso e suficiente para 
evocar algo que esta sempre além dos níveis da consciência. Na 
performance, os sentidos são evocados com um propósito que os 
transcende: a essência das atividades do performer reside nessa 
transcendência. (GULBERG, 2005:126) 

 
 Não trataremos agora desse assunto, mas se percebe que o lugar onde se 

realizava a ação, não era um espaço neutro, ele estava impregnado de sentidos, era 

ali um “território sagrado”, assim, com coisas sagradas estávamos trabalhando.

 Nota-se, que em nenhum momento se buscou ou se busca representar coisa 

alguma com as ações, o gesto que se mostra, é um gesto que se apresenta. Não 

são premeditados ou “ensaiados”, são espontâneos, verdadeiro gestos de entrega 

nas águas do rio. O que se propõe é exatamente o que é feito: colocar objetos de 

cerâmica congelados nas águas do rio.  
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      Figura 41 – Matéria Efêmera, 2010 
      Registro da ação Terra Eterna 
      Dimensões: 170 x 60 cm 
      Ribeirão Preto/ SP 
      Fonte própria 
      Foto: Vicente Sampaio 
 

            A ação Terra Eterna possui um aspecto singular, ela se diferencia das outras 

ações a partir de múltiplos pontos; nessa ação não há a presença de objetos, 

portanto a idéia de perda inexiste, mas a noção de efêmero permanece.     

           Basicamente a ação é o lançamento de terra ao vento, no ar, foi realizada em 

junho de 2010, nos arredores da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. O vento 

proporcionou que a terra fina e seca, transformada em pó pela ausência de chuva 

(água) se espalhasse e também flutuasse, formando esculturas etéreas apenas 

quando vistas pelo “olho fotográfico”, falarei dessas imagens mais na frente, agora 

procuro refletir sobre as ações, sobre esse espalhamento de terra.   

 
      Figura 42 - Ação Terra Eterna, 2010.  
      Dimensões: 170 x 60 cm 
      Ribeirão Preto / SP 
      Fonte própria 
      Foto: Vicente Sampaio 
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 Percebendo esse território como de origem da minha família, lugar de 

nascimento da minha mãe e de alguns dos meus avós, cidade de criação do meu 

pai. Assim, apesar de não ter nascido lá, aquela terra, como terra natal, é uma terra 

familiar, uma terra para a qual meus bisavós se deslocaram vindos da Itália e 

Espanha(pela água), em busca de um lugar melhor para se viver,  assim ela torna-

se também uma terra ideal ou idealizada.  

 Essa terra que lanço no ar é conhecida como Terra Roxa, onde esses 

mesmos antepassados um dia plantaram café, hoje esta sendo tomado pelo vasto 

plantio de cana-de-açúcar, e foi no meio do canavial que realizei a ação Terra 

Eterna, que consistiu no recolhimento dessa terra, na coleta dessa matéria e no 

posterior espalhamento dela no ar. 

 Desse modo, assumo um papel de identificação com essa terra, ela me 

representa, eu sou parte dela e ela é parte de mim. Assim, eu me reinvento em 

matéria de uma terra ancestral e ao lançá-la ao vento, é como se também eu me 

lançasse no ar. Desconstruindo-me em terra, eu me espalho pelo espaço, 

novamente posso retomar a idéia de território, onde meu corpo apresentado como 

terra, se desloca por outros espaços.  

 
Figura 43 – Matéria Efêmera, 2010 
Impressão Fotográfica 
Dimensões: 50 x 62 cm cada imagem 
Galeria Acbeu, Salvador/ Ba 
Fonte própria 
Foto: Vicente Sampaio 
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 Nota-se nessa ação que a água, matéria constantemente presente nas ações 

anteriores, agora desaparece, o meio que é também agente na materialização da 

idéia de efêmero, do deslocamento, da transformação não é mais aquático, agora o 

ar serve de espaço e veículo para o des.enrolar dos acontecimentos. Essa matéria 

que foi recolhida e solta no mesmo lugar aparece como metáfora de um espaço 

natal, ainda um desejo de se perder, de dissolver o meu corpo enquanto terra, e o 

céu, o ar, o vento como meio onde esse “corpo” será deslocado e transformado.  

 
Figura 44 – Matéria Efêmera,  junho de 2010 
Impressão fotográfica 
Dimensões: 40 x 60 cm cada imagem 
Galeria Acbeu, Salvador/Ba 
Fonte própria 
Foto: Vicente Sampaio 
 
 Pensando na ação Terra Eterna, penso no corpo como matéria, que se 

origina de partículas e retorna para elas, não somos mais do que uma junção de 

partículas organizadas dotadas de um espírito? 

Assim o estrato orgânico não possuía qualquer matéria vital 
especifica, pois a matéria era a mesma para todos os estratos, mas 
tinha uma unidade especifica de composição, um único e mesmo 
Animal abstrato, uma única e mesma máquina abstrata presa no 
estrato e apresentava os mesmos materiais moleculares, os mesmos 
elementos ou componentes anatômicos de órgãos, as mesmas 
conexões formais. O que não impedia que as formas orgânicas 
fossem diferentes entre si, não menos que os órgãos ou substâncias 
compostas, não menos que as moléculas. (DELEUZE, 1995:60) 

 
 Deixaremos esse argumento para outros estudos, em outro momento. Por ora 

nos deteremos a uma imaginação poética do corpo enquanto matéria, e da matéria 

enquanto corpo, que por um gesto é lançado ao vento, é disperso no ar, nos fazendo 

pensar sobre a imaterialidade da estrutura corpórea que temos hoje, reiterando 

através desse gesto a certeza de que todos nós temos: um dia, nosso corpo 

retornará a terra.  
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4.4. A IMAGEM: MATÉRIA EFÊMERA E LÁG(UA)RIMAS 
 
 

 A exposição foi composta por uma série de imagens feitas a partir da ação 

Terra Eterna, da qual falei anteriormente, e o vídeo Lág(ua)rimas, também realizado 

a partir da documentação da Ação Paraguaçu. 

 O vídeo apresentado na exposição tem a duração de seis minutos e meio, e 

traz o registro da Ação Paraguaçu, realizada em 2009, às margens do rio de mesmo 

nome na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Esse vídeo é uma ode à 

perda, é uma despedida. Se inicia com a imagem das águas do rio, o título é 

Lág(ua)rimas, uma mistura das palavras água e lágrimas. 

 Quando as imagens foram feitas, não havia roteiro, nem uma idéia do que 

seria feito com essas imagens, nem de como seria editado, o que importava naquele 

momento era registrar a ação de entrega de peças congeladas no rio. A edição veio 

a ser realizada totalmente influenciada pela situação pessoal que passei, a pessoa 

que havia feito essas imagens, o meu companheiro, veio a falecer...Dessa forma, o 

vídeo deixa de ser somente o registro da Ação Paraguaçu e passa a falar de 

saudade, de perda, de transformação e de muitas, muitas lágrimas. 

 

 

 
Figura 45 - Frames do vídeo Lág(ua)rimas, 2009/2010.  
Duração: 6 ‘ 
Imagens: Marcelo Correia 
Cachoeira/ Ba 
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 A música é triste, a lentidão das imagens traz tristeza, como se o gesto que o 

corpo realiza na ação fosse inevitável, as peças congeladas que entrego repetidas 

vezes ao rio tinham que ser entregues, o gesto é lento, contido, mas não se pode 

contê-lo, as peças vão embora, levadas pelas águas do rio, a única coisa que posso 

fazer é olhar. Surge então como um gesto de desapego, a impossibilidade de conter 

o inevitável, não há mais controle, só entrega e tristeza. 

 Os registros da ação Terra Eterna, trazem também a idéia de perda. Por se 

tratar do arremesso da terra em pó, no ar, identificamos essa terra como algo bem 

leve, passível ao deslocamento, à flutuação. Aspecto contrário do que normalmente 

tomamos por “terra”, matéria pesada, concreta, compacta, densa, firme, formadora 

do solo, do chão. 
Uns, em sua vida imaginária, elevam-se com dificuldade – são os 
terrestres. Outros se elevam no arroubo de seu fácil poder – são os 
aéreos. Com os elementos imaginários da terra e do ar, pode-se 
descrever aproximadamente todos os sonhos da vontade crescente. 
Tudo cresce no reino das imagens. (BACHELARD, 2001. P. 95) 
 
 

 Assim, as imagens demonstram a perda da terra como um “espalhamento”, 

como se a terra se tornasse volátil, quase um gás, como se a terra se dissolvesse 

em céu, no ar. 

 Ao mesmo tempo em que essa terra se dissolve, se espalha, se perde, ela 

também se transforma e cria formas, através do movimento de lançar a terra ao 

vento e pelo fracionamento do tempo, pela imagem, conseguimos capturar formas,  

construções de terra e ar completamente efêmeras. 

 Com o coração cheio de tristeza me reinvento, buscando transmutar a dor da 

perda, através do gesto de dispersão da terra no ar, repetidas vezes, repetidas 

imagens, gestos congelados para afirmar e reafirmar a necessidade de uma 

superação. Ou como diz Hume, citado por Deleuze: “A repetição nada muda no 

objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla.” 

(DELEUZE, 2009, p.111) 

  Em duas das sequências de imagens apresentadas na exposição, compostas 

por quatro fotografias cada, mostram um corpo (o meu corpo) arremessando um 

punhado de terra pelo ar, essa terra é de um vermelho bem forte que se destaca 

sobre o cinza azulado do céu. Ao ser lançada, algumas imagens foram formadas, e 
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essas imagens aconteceram somente pela ação da fotografia, de sete quadros por 

segundo, se houvéssemos filmado essa ação, talvez elas não surgissem. 

           A repetição das imagens evidencia um sentido de continuidade, mesmo por 

serem imagens fotográficas, isentas de movimento, as sequências nos fazem 

lembrar frames de um vídeo, assim, o gesto congelado exprime o movimento.   Das 

imagens podemos reconhecer o momento em que se pega a terra, o seu arremesso, 

e dois momentos subseqüentes, onde se evidencia as conseqüências do gesto. 

Algumas dessas imagens se formaram aleatoriamente de acordo com o vento que 

incidia no momento do lançamento da terra no ar. Podemos perceber que o próprio 

vento fez a sua parte, criando imagens e dispersando a matéria logo em seguida. 

         Sabemos que a fotografia é o instante apreendido: 
 

Temporalmente de fato – repetiram-nos o suficiente – a imagem-ato 
fotográfica interrompe, detém, fixa, imobiliza, destaca, separa a 
duração, captando dela um único instante. Espacialmente, da mesma 
maneira, fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma porção de 
extensão. A foto aparece dessa maneira, no sentido forte, como uma 
fatia, uma fatia única e singular de espaço-tempo, literalmente 
cortada ao vivo. (DUBOIS, 1993, p.161) 

 
 

 Esse instante foi singular para o surgimento de algumas formas nessas 

imagens. As sequências demonstram o surgimento e o desaparecimento delas, em 

um segundo, tempo fugaz, mas capaz de construir e desconstruir formas, 

apreendidas através do tempo pela fotografia e seu posterior desaparecimento, em 

nenhum momento se deseja esconder esse desaparecimento, ao contrário, ele se 

faz necessário para evidenciar o aspecto efêmero de todo o trabalho.  
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     Figura 46 – Matéria Efêmera sequência 1, 2010. 
     Impressão Fotográfica 
     Dimensões: 50 x 75 cm cada imagem 
     Galeria ACBEU, Salvador/ Ba 
     Fonte própria 
     Foto: Vicente Sampaio 
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     Figura 47 – Matéria Efêmera sequência 1, 2010. 
     Impressão Fotográfica 
     Dimensões: 50 x 75 cm cada imagem 
     Galeria ACBEU, Salvador/ Ba 
     Fonte própria 
     Foto: Vicente Sampaio 
 

 



115 
 

 

 
 
     Figura 48 - Matéria Efêmera sequência 2, 2010. 
     Impressão Fotográfica 
     Dimensões: 50 x 75 cm cada imagem 
     Galeria ACBEU, Salvador/ Ba 
     Fonte própria 
     Foto: Vicente Sampaio 
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     Figura 49 - Matéria Efêmera sequência 2, 2010. 
     Impressão Fotográfica 
     Dimensões: 50 x 75 cm cada imagem 
     Galeria ACBEU, Salvador/ Ba 
     Fonte própria 
     Foto: Vicente Sampaio 
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 Como as imagens são congelamentos de segundos, o gesto é que construiu 

as formas que surgiram, e quando essas formas se desfazem, esse gesto 

evidenciado pela mão levantada permanece, - agora incapaz de conter a dispersão 

da terra, portanto, o seu desaparecimento. O que fica é o olhar, um rosto voltado 

para a imagem que se desfez e que vai embora. 

 
As imagens do ar estão no caminho das imagens da 
desmaterialização. Para caracterizar as imagens do ar, muitas vezes 
nos será difícil encontrar a justa medida: um excesso ou uma 
insuficiência de matéria, e eis que a imagem fica inerente ou se torna 
fugaz, dois modos diferentes de ser inoperante. (BACHELARD, 2001, 
p.13) 
 

 Imagem fugidia, instantes fugazes, por isso existe a repetição, imagens 

diferentes da mesma ação, é a reiteração de um gesto para afirmar que é isso 

mesmo, construção, perda e transformação. Deleuze (2009, p.118) diz que: “Extrair 

da repetição algo novo, extrair-lhe a diferença, é este o papel da imaginação ou do 

espírito que contempla em seus estados múltiplos e fragmentados [...] a verdadeira 

repetição é a da imaginação.” 

 
 Figura 50 - Detalhe da Exposição Matéria Efêmera, 2010 
 Galeria Acbeu, Salvador/Ba 
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  Esculturas etéreas, imagens efêmeras que permanecem apenas pela 

possibilidade de apreensão do tempo através da fotografia. Impossível novamente 

não nos voltarmos para a idéia de ritual quando nos deparamos com essas imagens. 

 As figuras que surgiram, esses “seres etéreos” são muito fortes, sua presença 

é marcante, e elas trazem um aspecto sublime ao trabalho, quase místico, como se 

meu corpo estivesse trabalhando com as forças da natureza de maneira mágica, e 

de certa forma estava, o lugar, o capim, o céu, o ar e a terra, trazem às imagens 

algo de “fabular”, de estórias de magias e encantamentos.  

 

 
               Figura 51 – Artista e Obra, 2010 
               Galeria ACBEU, Salvador/ Bahia 
               Fonte própria 
               Foto: Nicole Avillez 
 

 A exposição contou também com um texto do artista plástico Bené Fonteles, 

que diz: 
Tempo poético é matéria de vida e morte.  
Matéria, a luz condensada que Sarah semeia no ar e na terra 
abstraindo a dor da perda. Transcender e aprender a perda da dor.  
Vital é o aprendizado da impermanência sem a qual nada se 
processa, vive, vibra e ama. 
As belas imagens de Sarah semeando a metáfora do elemento terra 
ao vento dando no ar a forma etérea da brevidade da vida, nos 
emociona... Sentimos nela, também, além da procura de uma 
expressão estética arrojada e corajosa, o arquétipo da Grande Mãe 
que espalha sua dor transmutada em generosidade, na poesis do 
amor incondicional por tudo o que vive. 
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Agora matéria e Arte são irmãs do Tempo, o efêmero, o orixá mais 
belo, o passageiro... 
Bené Fonteles 

 

 Assim, dando prosseguimento às palavras de Bené nos colocamos ainda a 

pensar: que é o efêmero no trabalho? A matéria? A ação, o gesto? O tempo? O 

espaço? 

 Quando coloco objetos ou matérias em situação de perda para torná-los 

efêmeros, procuro demonstrar a fugacidade das coisas que imaginamos possuir. 

Mesmo daquelas coisas que construímos. 

 Se pensarmos em eternidade: tudo estará aí. Se pensarmos em efemeridade 

tudo se perderá. A matéria é efêmera e a terra é eterna, como afirmar uma 

contradição? Como podemos medir o grau de efemeridade de uma matéria? Até 

quando viveremos para ver matérias, que conhecemos ou que consideramos como 

inorgânicas, não se perderem, desaparecerem e continuarem apenas como 

partículas? Quem disse que o desaparecimento de uma forma ou de uma matéria da 

maneira que a conhecemos significa a sua completa extinção, aniquilamento? 

 Um grupo de pesquisadores do FermiLab, nos Estados unidos, através de um 

acelerador de partículas, desenvolveram um trabalho onde um feixe de laser que 

incide sobre o nada gerou partículas e anti partículas: De um nada que não é 

exatamente ausência de tudo, mas uma mistura fervilhante de ondas e campos de 

todos os tipos, onde partículas virtuais surgem e desaparecem o tempo todo.  

 São muitas as perguntas no final desse estudo. Mas experimentando através 

da arte, aprendendo através da vida, percebo que tudo é uma questão de ponto de 

vista. Nesse trabalho a matéria é ao mesmo tempo efêmera e eterna. Efêmera 

porque ela vai se transformando o tempo todo, a pesquisa inteira sofre uma grande 

transformação, a cerâmica é deflagradora dessa transformação, a perda se refere a 

transformação, efêmero seria então o momento presente ou a condição anterior, ou 

o tempo na sua contração de instantes.  

 Efêmero é o instante, é a ação. E a guisa desse instante convocamos 

Deleuze (2010, p.123) para fazerem nossas as suas palavras: “[...] o tempo como 

presente, mas como presente que passa. O tempo não sai do presente, mas o 

presente não pára de se mover por saltos que se recobrem parcialmente.”  
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 A matéria se transforma, modifica-se, hibridiza-se, perde-se, mas ela 

continua, não na condição que a conhecemos antes, nada é igual, o mesmo objeto 

deixa de ser igual o que fora segundos atrás, pois o instante já não é mais o mesmo, 

novamente o tempo vem como “elemento” efemerizador, -   tempo que é efêmero,  

matéria é eterna, - transmutada em algo, em outra coisa, em outro lugar, em 

partículas minúsculas, átomos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Retomando as considerações iniciais dessa dissertação, a partir da obra 

De.Gelo, minha pesquisa passa a ser uma desconstrução da cerâmica enquanto 

técnica, ou seja, chego a uma síntese  a parir dos elementos que constituem o 

processo cerâmico – excluindo o fogo. 

 Portanto, da desconstrução dos elementos – ar, terra e água enquanto tema 

fundamental para realização da obra Matéria Efêmera, chegamos a constituição da 

natureza material da interpretação do sentido da perda e da transformação, que 

através da ações adquirem o sentido de temporalidade13 . 

 Observando o desenrolar dessa pesquisa teórico-prática, a imagem que me 

ocorre é a de um rio, onde as fontes que o alimentam de água são muitas, não há 

nesse trabalho somente uma única nascente, pode ser visto ao longo desse texto 

que são várias as questões deflagradoras dessa pesquisa. E esse rio que deságua 

no mar, no oceano, grande e generoso é, ao mesmo tempo, único e múltiplo, que 

pode banhar diferentes praias simultaneamente. 

 Na busca do entendimento da perda e da transformação através das ações 

realizadas na natureza, alguns caminhos se bifurcaram, e foi necessário me ocupar 

dos conceitos de espaço e território.  

 Desse modo, a realização dessa pesquisa possibilitou a discussão sobre a 

materialidade de um lugar representado pelos elementos naturais que o compõem. 

Mas as bifurcações eram apenas desvios, que acabaram por se encontrar como foi 

demonstrado no capitulo anterior através da exposição matéria efêmera. 

 Descobrir e caminhar por esses estudos que tratam de fronteiras que vão 

além do conceitual, foi perceber que trabalhar com a idéia de espaço materializado 

através do território é estar lidando com questões culturais, políticas, econômicas, 

psicológicas, entre outras.  

 Muitas são as fronteiras que existem e que temos que lidar o tempo todo, 

sejam elas reais ou metafóricas, mas pode-se, provisoriamente, concluir que é 

possível  e devem ser diluídas, na verdade observamos que esse espaço fronteiriço 

é assim convencionado pelo ser humano, ainda que existam territórios verdadeiros 

                                                 
13 Temporalidade é o acontecimento/momento que une o porvir com o ter sido. (Heidegger,1993,p.120) 
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pronunciados pela ocupação instintiva como é o caso do comportamento dos 

animais, que de maneira “natural” criam suas próprias divisões territoriais.  

 E nós também estabelecemos nossos territórios, múltiplos e polissêmicos, 

que na maioria das vezes escapam à nossa compreensão. São quase sempre 

territórios afetivos, onde tecemos nossas relações diárias, outras vezes, territórios 

impenetráveis e indissolúveis, demarcados por preconceitos, dogmas e pela 

incapacidade de compreender o outro. 

  Foi decisivo para a pesquisa a percepção do meu corpo como objeto e 

trabalho, que é um corpo em experiência, em constante devir. A vivência do corpo é 

a obra. Uma aproximação entre arte vida. Ele é matéria e território, que se desloca 

todo o tempo, se desterritorializando e se reterritorializando, através de ações, 

gestos e pensamentos. 

 Houve nesse caminhar reflexivo algumas experiências que se deram através 

de observações, sensações de momento, mas que não foram trazidas para o corpus 

teórico dessa pesquisa, apesar de terem sido realizadas.  

 Essas ações de observar apresentam também, sob certo ponto de vista, 

relações de efemeridade como aquelas no processo das ações. Nesse sentido, 

penso o deslocamento para Angola, no meio desse processo, como outro trabalho, 

pois ao me deslocar o processo de construção poética do deslocamento, desse 

trânsito, se constituía em uma ação em que meu corpo estava levando um pedaço 

meu território, a Bahia para a África, e o mesmo se deu no retorno, pois um pouco 

de Luanda veio na minha bagagem. Essa ação acontece através de objetos 

transportados, como uma peça de cerâmica trazida de Luanda e um pouco de terra 

da Salvador que levei para aquela cidade. Outro deslocamento são os tecidos e pela 

argila (da pemba14) que eu trouxe para cá. Mas esse trânsito se deu principalmente 

a partir do meu corpo, que experimenta e que vive, que sofre, que ama, que atua, 

que age conscientemente, aproximando arte e vida, até diluindo as fronteiras entre 

arte e vida. 

 Penso também no deslocamento para a Chapada Diamantina, no interior da 

Bahia, como um período de escrita, a visita à cidade de Igatu, onde entrei no 

                                                 
14 A Pemba é objeto usado nos rituais de matriz africana mais tradicionais. Fabricada com o pó extraído dos 
Montes Brancos KABANDA e água do Rio Divino U SIL, é empregada em quase todos os ritos e cerimônias, 
festas, reuniões ou solenidades africanas. 
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subterrâneo para coletar argila branca, ou na ida para Ribeirão Preto, em São Paulo, 

para a realização de uma ação.  

 Ao colocar o meu corpo em constante deslocamento tenho consciência que 

ele também é território, que a partir de suas ações se pode configurar e reconfigurar 

os lugares, entendo esse corpo como sujeito e objeto, matéria e espaço.  

 O resultado final é a produção de trabalhos cujos dispositivos que norteiam as 

ações são a perda e a transformação na natureza; Matéria Efêmera em sua 

incompletude ou completude paradigmática, além de ser uma reflexão teórico- 

prática sobre as ações de poética visual, é também uma proposta de entendimento 

da nossa existência, ampliando as fronteiras do que concebemos como verdade, 

nos colocando diante de situações que não podemos controlar, ou no dizer do 

filósofo só nos resta nesse percurso temporal no mundo o cuidado e a dedicação 

com as coisas da vida. 

 Esses trabalhos me levaram a perceber que a perda não existe, e se por 

acaso ela ocorre é para a transformação, está acontecendo o tempo todo, e que 

procurei evidenciá-las através do gesto. Para que possamos perceber, entender e 

esclarecer a efemeridade das coisas, pois o modo existencial é um deixar e um fazer 

que libera, é estar à disposição do fluxo contínuo e dinâmico que não se detém, é o 

não prender para não perder, pois a transformação está instalada nesse encontro 

com o mundo circundante. Que tudo e todos, enquanto vida está sujeito à 

transformação, os organismos, os elementos. Assim, essas e outras questões 

surgiram e foram se amalgamando ao trabalho, umas resolvidas através da prática 

artística outras ainda por vir. 

            Posso perceber que se pode resumir a vida no seu modo próprio de executar 

um conjunto de atos no sentido de intencionalidade, que atua sobre o ambiente 

criando novos ambientes, transformando os lugares e as coisas, sendo efêmera e 

fugaz se entendida como matéria, duradoura se compreendida como espaço e, 

extremamente, intangível se observada na perspectiva do tempo. 
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