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A cerâmica parece ser um mundo em si, e este mundo diz respeito a muitas 
coisas e só existe por suas relações com todo o contexto, com o mundo em si, a 
Terra, o solo deste planeta e a sua gente!  
 

O barro traz a força de um imaginário de muitas lendas de origem de 
diferentes culturas. 
 

Para o barro o ceramista não tem cor, origem ou etnia, mas adquire e 
representa o que a cultura deste ceramista expressa e a leva muito além da própria 
vida dele, contando as futuras gerações quem eram, e assim se conheceu boa parte 
da história. 
 

A cerâmica tem sua matéria-prima encontrada na natureza e passa a ser 
cerâmica pela mão de alguém, de uma comunidade, um povo, um ceramista. Ela é 
a expressão cultural que une e representa tudo isto. Quem fala de cerâmica se 
referindo somente a técnica a deixa sem uma parte importante dela mesma. Ela 
traz a ancestralidade de uma cultura. Muitas culturas exerceram a arte da cerâmica 
e sabemos do seu povo através dela. A cerâmica Africana e a Indígena são 
expressões potentes que mostram a riqueza destas culturas. Riqueza não 
compreendida pelo branco europeu invasor, colonizador, escravagista. Riqueza 
pouco conhecida por nós brasileiros, sendo a indígena um pouco, a africana quase 
nada. 
 



Aqui (no vídeo) uma homenagem a ancestralidade africana na cerâmica 
através deste barro Preto. A Arte traz a potência do pensamento que desconstrói. 
Desconstruir (destruir) em cada um o preconceito para construir a igualdade e o 
respeito a vida.  O preconceito, filho da ignorância e muitas vezes da própria 
escolha (ainda que inconsciente) é o que mantém este sistema que apaga e encerra 
cruel e injustamente vidas negras. 
 

Trago a construção na figura do pote como referência a esta ancestralidade 
que acolhe, nutre e vivifica. A ideia de cura talvez. De rito. Um pote com todas as 
marcas, representação da cultura que existia antes dos genocídios, colonizações, 
antes do processo absurdo da escravidão. Um pote com as marcas do sofrimento 
que não se apaga, mas que fala da possibilidade de cura para esta doença social 
do preconceito e assim fala de vida, vidas negras. 
 

Porque esta relação com a cerâmica? Só porque sou artista ceramista?  
 

A cerâmica, na época da colonização/escravidão, era vista aqui e classificada 
como louça de índios, de escravos, louça de mesa comum (do povo) todas estas 
geralmente vermelhas e a louça da nobreza, geralmente porcelana branca (no início 
importada, mas depois explorando os poucos pontos do nosso solo que se 
encontram o caulim (como a Paraíba) e argila branca (São Paulo) ainda que 
implicasse em longos e caros processos de deslocamento do material, e implica até 
hoje). Visão de classes representada neste objeto que antes carregava outros 
significados. Esta visão veio da Europa onde a porcelana pertencia aos reis, a corte, 
símbolo de status. Antes da chegada do colonizador aqui a cerâmica era um 
elemento vivo da cultura e do dia a dia dos diferentes grupos de povos originários 
desta terra (hoje indígenas) que a produziam. Também na África era assim. Como 
muitos povos originários. Cerâmica ancestral. Tarefa em sua maioria realizada 
pelas mulheres, mulheres indígenas, mulheres negras. 
 

A cor do minério de ferro, que resulta vermelho na cerâmica, que é o mineral 
mais presente nas argilas de nosso solo, nos representando, nosso solo cor do Pau 
Brasil, cor da pele dos povos originais desta terra, era considerada inferior  até 
poucos dias, e ainda é em grande parte até hoje, houve algumas mudanças, todas 
com muito esforço e começa-se um resgate. Mas há muito o que fazer. É a 
associação do mineral ferro com a melanina que ouvi a ceramista e artista Amanda 
Magrini fazer, referente a sua palestra na USP, nosso barro tem dendê! Esta frase já 
nos diz muito. Durante meu curso na faculdade (IA/UFRGS antes do ano 2000) já 
conversávamos sobre isto com a professora Tania Zara Moreira, características e 
preconceitos. Ao reencontrar este viés em meio a minha inicial pesquisa não foi 
coincidência, encontro um lugar de fala através da arte e da prática artística que 
escolhi, a cerâmica, para ajudar a falar e erguer a voz contra este preconceito. 
 

Além da sociedade como um todo, e da óbvia importância desta questão ser 
debatida e combatida, vejo que é importante também trazer este debate para a 
cena específica da cerâmica, onde muitos não veem além da técnica, da matéria, 
do fazer artesanal (como se este pudesse estar destituído da força da cultura, da 



representação de sua sociedade) e trazer para o debate estas questões da cultura, 
da sociedade, das pessoas que fazem cerâmica, ou não o fazem por estarem 
excluídas de alguma forma, social, financeira, entre outras. Quantas pessoas 
negras conheci que fazem cerâmica? Poucas. Felizmente começo a conhecer mais, 
no entanto ouço seus depoimentos vejo a dificuldade (parecida com minha 
trajetória, que não tinha condições financeiras, mas mais grave pelo enfrentamento 
do preconceito racial além do de classe). Vejo que para estes e estas artistas da 
cerâmica também só foi possível o acesso a esta arte da cerâmica através de uma 
universidade pública, ou cursos públicos, em escolas estaduais. Precisa crescer o 
acesso às diferentes formas de arte. Além de inúmeros acessos que carecem. 
 

Pensarmos na sociedade, no equilíbrio da natureza, nas nossas ações e 
escolhas e em quanto elas interferem positiva ou negativamente em tudo isto nos 
traz mais consciência e a possibilidade de mudança daquilo que já não cabe mais, 
na verdade daquilo que nunca deveria ter cabido. Escolhas conscientes. Partilha do 
sofrimento, da luta e do processo de mudança. Estar ao lado. 
 

Agradeço muito por no processo da minha busca, através do convite da 
Patrícia Francisco para estar aqui aprendendo e pesquisando neste grupo que 
desenvolve um importante trabalho, o Ateliê Terreiro, e através deste ter 
encontrado para poder ouvir e acompanhar através de plataformas, como o 
Instagram, estas e estes ceramistas negros que já atuam ou que pesquisam nesta 
área e cito em especial o excelente trabalho de pesquisa que está sendo executado 
pela Priscila Leonel (@ateliesexta) artista, ceramista, mulher negra, doutoranda da 
UNESP, muito importante para mim conhecer sua pesquisa (parte dela, o trabalho 
ainda está sendo desenvolvido) e seu trabalho em arte cerâmica e trago seu nome 
aqui para que todas a conheçam também.  Cito também a atuação da associação 
de cerâmica Contemporânea Brasileira, CCBRas, que promoveu durante esta 
pandemia um debate intitulado Raízes do Brasil onde apresentou pesquisadores 
que estudam as cerâmicas indígenas, africana e a já valorizada cerâmica japonesa, 
como as raízes da cerâmica no Brasil. As conversas podem ser encontradas no IGTV 
do Instagram da @ccbrasceramica. Estas são algumas das iniciativas e pesquisas 
que encontrei pelo viés da cerâmica neste início de pesquisa. 
 

E finalizo dizendo que gostaria muito de ver estes conhecimentos da cultura 
e da Arte indígena e africana, não apenas cerâmica, ser ensinado em todas as 
escolas. Porque parece que não basta estar na lei, no MEC, sabendo que na prática 
não tem sido executado, temos de cobrar para isto estar na realidade da sala de 
aula. Tomei esta bandeira junto a outros pais e mães na escola de meu filho. 
Acredito que se as crianças crescerem livres de preconceito, ou pelo menos os 
questionando e recebendo informações em aula sobre as respectivas culturas 
teremos, senão  a garantia, a oportunidade  da sociedade que queremos ver. 
 

A escola e o ensino da arte e da cultura e da história, podem fazer esta 
diferença. 
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