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“Em um mundo de plástico e ruído, quero ser de barro e silêncio.” 

Eduardo Galeano 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho dialoga com as relações entre a humanidade e a natureza, 

considerando como natureza não apenas o meio ambiente natural terrestre, 

mas o cosmos e todos os fenômenos planetários que estão interligados e que 

influenciam a vida na terra, bem como as relações humanas entre si e com o 

meio natural, e a interdependência dessas relações, trazendo para o campo da 

arte as discussões ambientais e sociais que estão levando ao desequilíbrio 

ecológico, tendo como resultados peças produzidas em cerâmica utilizando a 

técnica de modelagem direta. 
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OBJETIVO 

 

Objetivo deste trabalho é produzir peças escultóricas em cerâmica, utilizando a 

técnica de modelagem direta e a linguagem artística para criar peças que 

expressem subjetivamente as relações de interdependência entre os seres 

humanos e a natureza, e seus impactos sobre o planeta.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nosso planeta existe há 4,5bilhões de anos (Lovelock. 2010) De acordo com 

hipótese da Terra Rara, defendida pelos cientistas  Peter D. Word, geólogo e 

paleontologista, e Donald Brownlee, astrônomo e astro biólogo, foi necessário 

uma combinação improvável de eventos astrofísicos e geológicos para que o 

planeta Terra pudesse sustentar vida complexa. De acordo com outra teoria, a 

Teoria de Gaia ou Hipótese de Gaia, defendida por James Lovelock, renomado 

cientista ambiental, a Terra se comporta como organismo vivo, capaz de se 

autorregular, e todos os fenômenos estão interligados e são interdependentes. 

Com a devastação das florestas, poluição das águas, extinção de espécies 

animais e vegetais, aquecimento global, e toda devastação causada pela nossa 

atual forma de vida, toda essa capacidade de auto regulagem está 

comprometida pela ação dos seres humanos, e de acordo com o cientista, é 

necessário uma urgente mudança de paradigmas, pois as mudanças 

provocadas pelas práticas humanas no planeta podem ser imprevisíveis e 

irreversíveis. 

Com a velocidade dos avanços técnicos e científicos, e uma cultura voltada 

para a massificação dos pensamentos e para o consumismo, a Terra tem sido 

alterada numa velocidade em que não é capaz de repor seus recursos. 

Para Capra, um dos principais desacordos entre a economia e a ecologia deriva do 

fato de que a natureza é cíclica, enquanto que nossos sistemas industriais são 

lineares. (p.219) 

De acordo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), estamos 

consumindo 30% a mais do que o planeta é capaz de repor. 

Tudo o que precisamos para viver, inicialmente, foi matéria prima encontrada 

na natureza, que precisou ser extraída e passou por vários processos até 

chegar até nossa casa. E conhecer esses processos pode ser um bom começo 

para escolhas mais conscientes. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_D._Ward&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paleontologista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B4nomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astrobiologia
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2. NOVO PARADIGMA DO PENSAMENTO ECOLÓGICO E RELAÇÕES 

COM A ARTE 

 

Pensar em ecologia pode ser algo muito mais abrangente quando pensamos 

nos porquês, nos motivos que estão por trás da degradação. 

No início da década de 70, Arne Naess, filósofo norueguês, contestou as 

práticas humanas sobre a natureza e introduziu na ecologia o termo Ecologia 

Profunda, que consiste em um pensamento que não separa os seres humanos 

do mundo natural, onde as relações não são hierárquicas. 

Para ele, os seres humanos não têm direito superior à natureza em relação aos 

outros seres vivos, pois se trata de um sistema ao qual o homem faz parte, e 

não que possui.  Enquanto a ecologia superficial está centralizada no ser 

humano, pensando em preservação apenas como meio para própria 

subsistência e bem estar, a ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de 

toda e qualquer forma de vida como pertencentes ao planeta, em igualdade. 

Esse pensamento não separa, mas integra o ser humano na grande teia de 

vida (CAPRA, 1996). 

De acordo com Capra, o pensamento de Naess pode ser visto como uma 

percepção espiritual, visto que Arne Naess era estudioso da filosofia oriental, 

como Gandhi, o budismo, entre outros, e seu pensamento implicada uma nova 

forma de pensar e agir, tendo consciência de que tudo está conectado, e, 

portanto, os seres humanos não estão separados da natureza, mas integrados 

a ela. 

Para Capra, o comportamento de cada membro vivo do ecossistema depende do 

comportamento de muitos outros. O sucesso de toda comunidade depende do 

sucesso de cada um de seus membros, enquanto que o sucesso de cada membro 

depende do sucesso da comunidade como um todo. (p.219) 

Considerando a interdependência dos fenômenos ambientais e sociais, o 

filósofo Felix Guattari, nos propõe que esses problemas não podem ser 

resolvidos sem uma mudança na estrutura geral da sociedade. Em As três 

ecologias (1996), ele sugere que a ecologia se compõe por três partes: a do 

meio ambiente, a das relações sociais e da subjetividade humana. 
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A atual situação ambiental seria fruto da relação da subjetividade com sua 

exterioridade, ou seja, a forma como as pessoas são individualmente e a forma 

com que se relacionam umas com as outras, e como se organizam no mundo e 

usufruem dos recursos dele.  

Para esse autor, a resposta para esses problemas seria uma articulação ético-

politica entre esses três registros ecológicos, o qual ele denomina ecosofia. 

Para Guattari, o imperialismo do mercado mundial nivela a um único plano os 

bens materiais, os bens culturais, as áreas naturais etc., e a natureza tem sido 

tratada como simples mercadoria. 

Para Guattari, a humanidade vive um paradoxo, onde já se mostra detentora 

recursos intelectuais científicos e tecnológicos para solucionar os problemas 

naturais e sociais que inviabilizam as relações de harmonia no planeta, ao 

mesmo tempo em que todos esses recursos não são usados para esse fim. 

Para ele, existe uma urgência de se buscar outro sentido para a vida humana, 

reinventar o indivíduo e suas relações, sua forma se ser e de sentir, buscando 

desenvolver as potencialidades humanas, o desenvolvimento pessoal, as 

relações com o corpo, e com a natureza, com o intelecto, com a espiritualidade, 

buscando o autoconhecimento e o equilíbrio.  

A ecosofia mental será levada a procurar antídotos para a 

uniformização midiática e telemática, o conformismo das modas, as 

manipulações da opinião pela publicidade, pelas sondagens etc. Sua 

maneira de operar aproximar-se-á mais daquela do artista do que a dos 

profissionais "psi", sempre assombrados por um ideal caduco de 

cientificidade. (GUATARI, 1996 p. 16) 

A partir das décadas de 60 e 70, momento em que as questões ambientais 

passam a ganhar relevância, e mudanças significativas começam a ocorrer na 

sociedade, como a emancipação feminina, a ida do homem à Lua, surgiram 

vários tipos diferentes de expressões artísticas, com vários nomes diferentes, 

como: Conceitual, Arte Povera, Arte Processual, Anti-forma, Land Art, 

Ambiental, Performance e Política. (ARCHER, 2001 p.62). 

Como as questões ambientais e sociais passam a ser temas cada vez mais 

recorrentes, surgem artistas ativistas, como Friedensreich Hundertwasser, 

renomado artista austríaco, conhecido por seus manifestos a favor da natureza, 

e um dos pioneiros a defender a ideia de sustentabilidade, era declaradamente 
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a favor da beleza e do meio ambiente, da criatividade individual. Para ele a 

função do artista não era apenas fazer um mundo mais bonito, mas também 

melhorá-lo.  

Frans Krajcberg é outro exemplo de artista ambientalista, defensor do meio 

ambiente, que retrata em suas obras os horrores da devastação humana sobre 

a natureza. Suas esculturas são feitas a partir de materiais orgânicos, como 

troncos de árvores encontrados em locais de queimadas. Também trabalha 

com fotografia, registrando práticas que devastam o meio ambiente. 

Agnes Danes, artista americana também desenvolveu vários trabalhos 

questionado o sistema capitalista e a divisão dos recursos naturais, como 

Campo de Trigo- Um confronto, (1982) onde a artista cultivou um campo de 

trigo num aterro sanitário em Manhattan, a duas quadras da Wall Street e do 

World Trade Center, de frente para a Estátua da Liberdade, fazendo uma 

crítica à má gestão, desperdício, a fome no mundo e as preocupações 

ecológicas. (site oficial Agnes Danes) 

 

 

Figura 1. Hunderwatsser- A tirania da arquitetura 
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Figura 2. Foto Frans Krajcberg-Museu Afro Brasil 

 

 

Figura 3. Agnes Danes- Campo de Trigo um confronto 

Atualmente, a temática do meio ambiente continua sendo pauta das 

manifestações artísticas, como o trabalho da artista americana Kate Macdowell, 

que retrata em suas obras questionamentos sobre as questões ecológicas 

atuais, numa visão mais integrada entre o homem e a natureza. 

Ela usa a porcelana para criar peças que mesclam formas humanas, animais e 

vegetais, trazendo a reflexão sobre a atual relação entre a humanidade e a 
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natureza. Seu trabalho é delicado e detalhado e ao mesmo tempo desafiador, 

pois nos mostra ao mesmo tempo a beleza e a dor, o incômodo, e nos provoca 

a reflexão sobre a interdependência da natureza, e que somos parte dela, ao 

fato de ao destruí-la, a humanidade estaria se autodestruindo juntamente com 

ela. 

 

 

 

Figura 4. Kate Macdowell .2010. O deus da mudança. Porcelana 

 

Na fotografia, o canadense Gregory Colbert retrata cenas de interação entre 

seres humanos e animais e as sensibilidades poéticas desses 

relacionamentos.  

O artista viajou 130 países, buscando as interações entre humanos e animais. 

O trabalho “oferece uma visão não hierárquica do mundo natural, que celebra o 

conjunto da orquestra da natureza” afirma o artista. 

Para Colbert, os cientistas nos ajudam a compreender o mundo nos dizendo 

como, e para ele o papel dos artistas em todas as esferas criativas, seria 

inspirar uma transformação pelos por quês. 

É possível fazer uma relação entre o trabalho de Colbert e o conceito da 

ecologia profunda, pois, esse trabalho retrata a harmonia não hierárquica entre 
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seres humanos e espécies de animais selvagens, incluindo grandes 

predadores, mostrando o extremo da capacidade de interação entre as 

espécies e a harmonia desses relacionamentos. 

É também um trabalho reflexivo, visto que os personagens se encontram de 

olhos fechados, como que em meditação, um olhar para dentro de si mesmo. O 

semblante dos personagens é sereno, e expressam os laços afetivos da 

relação que está estabelecida. 

 

 

Figura 5. Gregory Colbert. Ashes and Snow 2002, fotografia em sépia. 

 

Figura 6. Gregory Colbert. Ashes and Snow 2002, fotografia em sépia. 
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3. CERÂMICA COMO LINGUAGEM PARA UMA ARTE DA NATUREZA 

 

Como a natureza sempre foi motivo recorrente nos meus trabalhos durante a 

graduação, optei por escolher esse tema como prioridade em meu trabalho. 

Mas não apenas pela questão estética, mas também pelos motivos que me 

faziam sentir a vontade com esse tema, o motivo pelo qual era relevante a 

ponto de ser retratado. 

A atividade cerâmica tradicional artesanal está muito relacionada com a 

natureza e com processos naturais. A matéria prima é argila, que é terra, que 

acrescida de água se torna maleável. A água proporciona à terra, no caso, à 

argila, a capacidade de ser plástica, o que permite que seja modelada. Depois 

de permitir a ação do artista, na presença do ar, a água se vai, deixando 

somente a terra, na mesma composição, mas que agora tem uma forma, que 

tem um significado, que é a mensagem que ela levará consigo. 

Nesse estágio a argila ainda é terra, apenas possui uma forma e certa 

densidade, mas essa forma pode ser facilmente desfeita. Para que haja uma 

mudança definitiva é preciso passar pelo poder de transformação do fogo, que 

a transforma em cerâmica, que será sua forma final e definitiva.  

Com a técnica de modelagem direta, foram criadas cenas de introspecção, de 

consciência individual, pois a mudança proposta pela ecologia profunda parte 

do todo para as partes e das partes para o todo. 

As figuras modeladas estão em momento de reflexão, de meditação, estão 

dentro de si mesmas, num diálogo consigo. Para que o espectador conheça 

seus pensamentos, sobre suas cabeças crescem árvores, ou as personagens 

se relacionam com animais, ou seu cabelo se transforma em água que desce 

de uma montanha. 

Entendo a natureza como o universo em si, o sol, a lua, os planetas, e não 

apenas a natureza da Terra. E ao perceber a natureza como holística, e ao 

buscar entendimento de sua complexidade, de seus tempos, de sua 

grandiosidade, e como somos tão pequenos diante de toda complexidade e 

dinâmica da natureza, faz mais forte a indagação sobre a degradação do 

planeta Terra, e sobre os porquês da degradação. 



16 
 

Mas como olhar as nossas atitudes sem olhar para dentro de nós mesmos? A 

pergunta deste trabalho não está direcionada aos humanos, como todo, mas 

ao expectador, diretamente a cada um.  

Assim como o trabalho de Colbtert, este trabalho também propõe uma 

mudança através dos porquês, através da arte que como meio de expressão, 

que leva ao público não apenas objetos e imagens, mas também indagações e 

reflexões sobre um tema proposto pelo artista. Não se trata necessariamente 

de como as coisas são, ou como devem ser, mas como podem ser; trata-se de 

possibilidades. 

Para Guattari, a mudança precisa acontecer na política, na economia, e em 

todas as esferas sociais, mas diante da complexidade que envolveria uma 

mudança de paradigmas, em nível global, este trabalho aponta para a 

consciência individual.  

E por mais que uma obra de arte possa ser comercializada, por mais que seja 

utilizada com finalidade estética, a pessoa que a adquirir levará consigo 

também toda a expressão contida nela, todas as indagações do artista que a 

criou, e sua mensagem terá que ser confrontada ali. (Asher 2001) 

Todavia, este trabalho não faz menções diretas à destruição, mas faz à nossa 

condição de interdependência, de estarmos diretamente conectados ao 

planeta, e de depender diretamente de todos os fenômenos que o regem. 

Logo, tudo que acontece com a Terra nos atingirá de forma direta e indireta, e 

cabe a nós a responsabilidade de cuidar bem dela. 

 Também faz um convite á contemplação, tanto da beleza do planeta, quanto 

de sua complexidade. Traz uma visão romântica, idealizada, onde, com a 

linguagem artística, apenas tem pretensão de ser uma inspiração, como a que 

faz um artista ao criar, que o coloca em movimento, e que ele expressa no que 

realiza.  
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4. METODOLOGIA 

 

As peças foram confeccionadas com argila de cor creme, reciclada, pois a 

argila não perde suas propriedades antes da queima, portanto, basta adicionar 

água novamente para que volte a ter as propriedades plásticas. A argila é um 

material muito versátil, pois além de possibilitar a livre modelagem, ela não se 

perde e pode ser reutilizada sempre, se não for queimada ou contaminada com 

outros materiais. 

Para se reciclar a argila, é necessário deixá-la secar completamente, e então 

adicionar água novamente, e deixar que absorva a água, voltando assim para 

seu estado original de plasticidade. 

As peças foram confeccionadas com a técnica de modelagem direta, e a 

queima escolhida foi à lenha de alta temperatura, por ser desejado o efeito do 

fogo e das cinzas, que se transformam em esmaltes em alta temperatura, 

deixando o acaso também ser agente determinante da aparência das peças. 

 

4.1 Modelagem- Primeiras peças 

 

Gaia 

 

 

Figura 7. Gaia. Peça finalizada 
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Esta foi a primeira peça a ser modelada, e simboliza a relação com as 

próximas gerações, com os que ainda estão por vir, e a herança que vamos 

deixar. A mulher grávida como fêmea de sua espécie, medita, estando 

manifestando ao mesmo tempo sua natureza animal e espiritual. 

 

 

Processo: 

O processo foi de modelagem direta na argila 

Inicialmente, modelo o tronco, sem cabeça e membros.  

 

 

Figura 8. Processo de modelagem 

 

Em seguida, modelei os membros e os adcionei ao tronco. Para a colagem, é 

necessário fazer ranhuras nas áreas que entrarão em contato, passar um 

pouco de argila mais líquida, chamada de barbotina, que atuará como uma cola 

misturando e compactando o máximo possível para que não corra o risco de se 

soltar. 
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Figura 9. Processo de colagem 

 

 

Figura 10. Processo de modelagem 

.  

Para as roupas abri pequenas placas e colei no corpo da peça, fazendo a 

junção e retirando os excessos de argila arrastando-as para dentro ou para 

baixo. 

Para deixar a peça oca, utilizei uma espátula, e retirei os excessos de argila 

pelas costas, na região da barriga. O processo de ocagem é importante, para 

que não fiquem bolhas de ar dentro das peças, pois essas bolhas podem 

estourar durante a queima, danificando as peças que estão dentro do forno. 
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Depois fui acrescentando pequenas cordas de argila, e fui fechando a peça. Na 

parte da saia, retirei a argila pela parte de baixo. 

 

 

 

Figura 11. Processo 

   

         4.2 Mulher e Lobo Guará 

 

 

Figura 12. Mulher e lobo guará 
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Esta peça é inspirada nos trabalhos de Colbert, Ashes and Snow e busca 

representar o afeto entre um ser humano, e um animal selvagem, que no caso, 

é o um personagem importante do Cerrado brasileiro, e que sofre ameaça de 

extinção devido a destruição do seu habitat: o Lobo Guará. 

A fisionomia dos personagens é de serenidade e conforto, onde o lobo está 

sentado tranquilamente ao lado da mulher, que o acaricia, estabelecendo uma 

relação de amizade e confiança mútua. 

É uma situação idealizada, porém possível, considerando que o lobo, assim 

como outros animais, se for criado por seres humanos de forma amigável, pode 

desenvolver o afeto e amor pelo ser humano. 

 

Processo: 

Lobo: modelagem direta 

Mulher: Modelagem direta.  

Da mesma forma que a figura anterior, inicialmente foi construindo o tronco. 

Essa peça já foi modelada oca, para facilitar o processo e não danificar a peça 

depois de pronta.  

 

Figura 13. Processo de modelagem 
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Figura 14. Processo de modelagem 

 

Para fazer o vestido, foi usada uma placa com rolo de abrir massas, e em 

seguida o colocada sobre o corpo. 

 

 

Figura 15. Abrindo placa 
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Figura 16. Processo de modelagem 

 

 

Figura 17. Processo de modelagem 

As peças (lobo e mulher) foram confeccionadas separadamente, e para uni-as 

foi necessário colocá-las sobre uma base, que foi confeccionada com a técnica 

de placa, como do vestido, usando o rolo de abrir massas, deixando a placa 

com uma altura de aproximadamente 1,5 cm. 

Para a cor clara do vestido, foi utilizada uma argila branca, diluída em água, e 

em seguida aplicada na peça com um pincel. 
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Figura 18. Pintando o vestido 

 

 

Figura 19. Processo de modelagem 
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4.3 Mulheres árvores 

 

Figura 20. Mulheres árvores 

A expressão do rosto é parte importante do trabalho, que remete à meditação, 

paz interior e consciência de si, e num mundo que a cada dia está mais 

acelerado, estar parado por alguns instantes, meditando em silêncio e 

refletindo é parte da conscientização individual, que pode influenciar tudo ao 

redor de si e as relações desse indivíduo com o mundo.  

Estas figuras são ao mesmo tempo mulheres e árvores, e juntas representam 

uma floresta. 

O cabelo é acrescentado com pedacinhos de argila, que foram acrescentados 

dando volume na cabeça, como se fossem a copa das árvores. 

 

 

Figura 21.  Modelagem dos cabelos 
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 Os galhos na cabeça foram modelas isoladamente, e posteriormente, 

acrescentadas e coladas com barbotina, e preenchidos como foi feito no 

cabelo. 

 

 

Figura 22. Modelagem dos galhos 

 

 

4.4 Outros detalhes 

 

Inicialmente, as perimeiras peças não haviam muitos detalhes, mas com o 

passar do tempo, fui aprimorando a técnica, e posteriormente, fui 

acrescentando detalhes, e resolvendo alguns problemas. 

As peças passaram a ser modeladas ocas, para facilitar o processo, e vitar que 

precisassem ser ocadas depois de prontas. Outros detalhes foram 

acrescentados, como as mãos com dedos. 

Para fazer os dedinhos, utilizei um fio bem fino para esculpir, modelando a mão 

separadamente, e depois incorporando á peça. 
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Figura 23. Modelagem das mãos 

                                                 

 

Os detalhes dos rostos foram modelados utilizando pequenas espátulas. 

 

 

Figura 24. Modelagem do rosto 

 

A maioria das peças já foram modeladas ocas, sendo que foi iniciada a 

modelagem de baixo para cima para dar sustentação. Essa foi uma encontrada 

ao longo do trabalho para não precisar interferir nas peças depois que já 

estavam prontas, e assim, não correr o risco de danificá-las. 
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Figura 25. Modelando a peça oca 

 

Para dar sustentação às peças, utilizei um palito dentro no tronco das peças. 

Dessa forma, as peças não correm o risco de ceder e desmoronar com o peso, 

além de dar sustentação para o pescoço e cabeça. Porém é necessário mover 

o palito com frequência, pois à medida que a peça seca, ela perde água, e 

também retrai, o que pode fazer com que o palito fique preso. Assim que as 

peças adquirem uma secagem adequada, estando firmes o suficiente, o palito 

é retirado para que se possa fazer o acabamento. 

 

 

Figura 26. Sustentação das peças 
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Porém, algumas peças foram modeladas muito rapidamente, e por isso não 

foram modeladas ocas, e como são pequenas, optei por não ocá-las depois de 

prontas, para não danificá-las. Para evitar que pudessem estourar durante a 

queima, as peças foram perfuradas com uma agulha, para dar passagem ao ar 

que pudesse estar retido em formas de bolhas dentro das peças. Em seguida, 

basta fazer o acabamento, alisando a peça. 

 

 

Figura 27. Furando as peças 

 

Outro aspecto importante, é que, para evitar pontos frágeis, modelei as peças 

com os membros rentes ao corpo, de forma que a ficarem o mais compactadas 

possível. Fazendo isto é possível evitar que elas se quebrem, tanto durante a 

secagem, pois as peças perdem água durante a secagem, havendo retração, e 

essa diferença de secagem pode fazer com que a peça se quebre. Mas partes 

muito finas também podem se quebrar com mais facilidade após a queima, 

portanto foi evitado esses pontos frágeis. 
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Figura 28. Detalhe 

 

4.5-Queima das peças 

 

Para queima de peças cerâmicas, é necessário que passem por dois tipos 

queima. 

Primeiramente, faz-se uma queima de baixa temperatura (900ºC), que neste 

trabalho, também foi a lenha. Essa primeira queima, em temperatura mais 

baixa, é chamada biscoito. Para essa queima foi estipulada um aumento de 

temperatura médio de 100ºC por hora, e queima foi realizada em forno a lenha. 

 

Figura 29. Gráfico da queima de biscoito 
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Depois dessa etapa as peças estão prontas para serem queimadas em alta 

temperatura.  

O tipo de queima escolhido para finalização das peças foi a queima de alta 

temperatura em forno a lenha, do tipo catenário. Nessa queima, foi estipulado 

um aumento de temperatura médio de 150°C por hora, mas como a queima foi 

a lenha, não foi possível um aumento de temperatura linear. 

 

 

Figura 30. Gráfico queima de alta temperatura 

 

. 

Em alta temperatura as peças adquirem maior resistência, portanto, o mais 

indicado, já que as peças possuem certa fragilidade, devido aos galhos nos 

cabelos, que poderiam quebrar com mais facilidade.  

Mas além da resistência, também era desejado o efeito do fogo sobre a peça, 

que em alta temperatura, transforma a própria cinza da queima em esmalte, 

deixando as peças com um leve brilho. 

Como as peças são pequenas e detalhadas, não optei por usar nenhum 

esmalte além da própria cinza da queima, para que não pudessem cobrir os 

detalhes, como no rosto, portanto, a própria lenha forneceu o esmalte 

necessário e suficiente. 

A queima foi iniciada lentamente, começando o fogo pelo cinzeiro do forno, 

aumentando a temperatura em média 150 ºC por hora. Depois de 2 horas de 

queima, estando o forno já em torno de 300ºC, começamos a colocar lenha na 
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fornalha, e assim manter o controle da temperatura. A queima durou 10 horas, 

chegando a aproximadamente 1280º C. 

 

 

Figura 31. Resultado da queima de alta temperatura. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar este trabalho, tanto na pesquisa, quanto na modelagem das peças, 

eu mesma, como artista e como pessoa, refleti muito sobre o tema proposto, e 

antes que esse trabalho possa atingir a qualquer pessoa, ele atingiu, e 

modificou primeiramente a mim mesma, que fui confrontada em muitos 

momentos, onde eu mesma percebi a complexidade das mudanças propostas.  

E como já foi dito anteriormente, é sabido que não se trata de mudanças 

simples, pois as mudanças requerem uma verdadeira mudança na forma de 

agir em muitos aspectos, desde a compreensão de fenômenos sociais e 

históricos, até a própria consciência individual. 

Mas ao mesmo tempo em que as mudanças podem parecer complexas e fora 

da realidade, temos no pensamento de Guattari a possibilidade de realizá-las, 

visto que já possuímos recursos técnicos, científicos para realizarmos essa 

mudança. 

E essa mudança não se trata de abdicar dos recursos tecnológicos já 

alcançados e que fazem nossas vidas mais confortáveis e mais práticas, mas 

usar os recursos de forma eficiente, e consciente. O que esta em questão á a 

maneira de viver daqui em diante sobre esse planeta, no contexto da 

aceleração das mutações técnico-cientificas e do considerável crescimento 

demográfico. (Guattari. 1996.p 2) 

E não são apenas mudanças no campo da ecologia e preservação do meio 

ambiente, existe também a necessidade de uma mudança da forma de viver, 

de maior liberdade criativa e expansão das potencialidades humanas, de 

qualidade de vida.  

A proposta da ecologia profunda é uma proposta de uma nova forma de viver, 

de melhores relações consigo mesmo, com a sociedade e com a natureza, de 

cidades mais sustentáveis, de uma alimentação mais equilibrada, do 

desenvolvimento humano em primeiro lugar, antes da necessidade de lucros. 

De usar os recursos adquiridos pela humanidade para o bem dela mesma, e 

em igualdade entre os indivíduos. 
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