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“Sertão Encantado: o mundo de Crispina”, desen-
volvido pela artista Emilly Sisnando tem o intuito de 
homenagear e resgatar a história e obras da cera-
mista feirense Crispina dos Santos, uma das mais 
autênticas artesãs da Bahia. A história da ceramista 
e seu processo de criação abrem espaço para o 
imaginário mundo de Crispina. Retratado nas obras 
através de representações lúdicas da figura imagi-
nativa de Crispina dos Santos na infância, junto às 
suas conhecidas obras de barro que possuem forte 
caráter inventivo e singular.

A série de obras presentes no “Sertão Encantado: O 
mundo de Crispina”, inclina-se para o projeto Re-
cortes do Nordeste, em desenvolvimento pela ar-
tista há dois anos. A série “Sertão Encantado” pro-
põe-se por meio de pesquisas da cultura popular 
do sertão, retratar através de pinturas e ilustrações 
personalidades e movimentos culturais oriundos 
do sertão nordestino, com uma narrativa lúdica 
através do imaginário brasileiro. 

Emilly Sisnando, é Designer de ambientes formada 
pela Escola de Belas Artes da UFBA, e Artista Visual 
pela necessidade de compreensão e expressão de 
tudo que a cerca. Ainda na infância, quando acom-
panhava seus pais em trabalhos humanitários em 
uma comunidade de Boa Vista do Tupim-BA, se en-
cantou pelo povo sertanejo e seus elementos, nos 
últimos quatro anos busca uma imersão na cultura 
popular, trazendo para suas obras, traços marcan-
tes do povo brasileiro, de suas histórias e memó-
rias. 

O projeto “Sertão Encantado: O mundo de Crispina” 
ocupou através de uma exposição | instalação um 
lugar que já foi muito frequentado pela ceramista, 
a Praça João Pedreira, em frente ao Mercado de 
Arte Popular, antigo Mercado Municipal, o primei-
ro lugar que abrigou a comercialização das figuras 
feitas pela ceramista.

Este é um dos 20 projetos contemplados pela Mos-
tra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura Po-
pular, 2021, uma iniciativa patrocinada com recur-
sos da Lei Federal de incentivo à cultura, através da 
Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura 
Popular, realizada pela Ong. Favela É Isso Aí, Bel-
go Bekaert Arames, Secretaria Especial da Cultura 
do Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria 
Amada Brasil. O projeto “Sertão Encantado: O mun-
do de Crispina”, também recebe o apoio do Museu 
Casa do Sertão.



PROCESSOS.percepções

Preparo do café. 
Pintura .
Aroma de café coado.
Queima da obra. 
Calor. Aroma de torra.
Raspagem da obra. 
Textura. Ferrugem.
Preparo da argila. 
Frio.Toque. 
Aplicação da argila 
tingida.
Cor.



A história trata da sociedade e o tempo, a geografia da sociedade e o 
espaço, e a arte trata da história, do espaço, do sentimento e da alma. 
A arte materializa o sentimento e com Crispina não era diferente. 

Crispina dos Santos, mulher, preta, sertaneja, artesã. Herdou da mãe 
o talento para moldar o barro. Nascida em 25 de outubro de 1927 
em Camundongo, povoado na zona rural de Feira de Santana, desde 
menina Crispina apresentou talento no ofício. Na adolescência com 
a morte da mãe, Crispina teve que se mudar para Feira de Santana 
onde a princípio perdeu o vínculo com sua arte, mas não demora ela 
descobre que sua arte ganha vida na época natalina nas feiras de rua 
da cidade. Embora o novo espaço e a vida doméstica tenham criado 
percalços, Crispina perseverou e também sua arte. 

A arte de Crispina era singular, unia sua visão do cotidiano com o sa-
grado, suas obras, tinham colorido e um peculiar traço sertanejo. Ela 
punha a alma nas suas figuras e as respeitava. Crispina capturou e 
documentou na sua arte o cotidiano feirense. Com Barro ela assinou 
seu nome na história do Sertão e com simplicidade nos ensinou que 
com barro e água cria-se vida, anjos, animais. Cria-se Arte!

Alessandra Dias
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Café, argila tingida e marcador 
sobre papel canson. 
42cm x 59,4 cm
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“Eu atravesso as coisas - e no meio da travessia não vejo!”

Guimarães Rosa
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Crispina:

 “Desna de pequena que eu faço figura, não é de agora 
não, desna com a idade de seis anos, minha mãe compra-
va o livro para eu ir pra escola, eu ia pra escola aí minha 
mãe dizia assim:
 - Olha tu vai para escola, quando eu chegar eu quero que 
tu me dá a lição!
 Aí eu panhava os livros, chegava no caminho ficava, as 
outras meninas tudo ia embora para escola, sabe o que eu 
fazia?
Panhava o livro, rasgava e jogava no mato e vinha para 
casa, panhava o barro para fazer figura, panhava o barro 
tocava fazer aqueles caquinhos, aqueles lagartixa, calango, 
aí escondia. Quando mãe chegava:
- Crispina?
- Senhora? 
- Venha me dá a lição. 
 Aí lá vai eu toda molonguinha, com a mão suja de barro, aí 
mãe dizia: 
- Mas menina, o que é que você tem na mão? você tava 
fazendo figura?
- Eu tava...
Aí minha mãe dizia: 
- Mas minha filha, cadê o livro?
Aí e eu tinha rasgado, para não estudar, para poder fazer 
figura. Que eu achava o trabalho da figura mais bonito que 
o livro. Já hoje eu tô me arrependendo, eu não aprendi a ler, 
só aprendi a fazer figura. risos. ô meu Deus.”

Transcrição do documentário “Crispina dos Santos, a Criado-
ra de Anjos”, Marcondes Araujo, 2019.





Inserção das obras na Praça.
30 de outubro de 2021,  Feira de Santana - BA



Convidar. Apresentar e ser apresentada.
Inúmeras pessoas relataram conhecer 
e ter convivido com Crispina dos Santos, 
mãe, colega, conselheira, amiga.

















Interação com as ilustrações das peças de Crispina dos Santos.





Ilustrações feitas a partir de fotogra-
fias das peças do acervo de Crispina 
no Museu Casa do sertão, do artigo 
“O presépio sertanejo de Crispina dos 
Santos” de Juraci Dórea, 2004 e do 
documentário “Crispina dos Santos, 
a criadora de Anjos” 2019, que reune 
imagens das peças da artesã feitas 
pelo artista plástico Juraci Dórea nos 
anos de 1975 e 1990.



Ilustrações e Pinturas:
Emilly Sisnando

Diagramação:
Emilly Sisnando

Documentação Fotográfica do processo:
Emilly Sisnando 

Documentação Fotográfica da instalação:
Marcelo Moreira

Texto:
Alessandra Dias




