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3 1 Introdução   

 Os depoimentos dos catadores de lixo contidos nos documentários "Lixo 

Extraordinário", "A História secreta da Obsolescência Programada (The Light 

BulbConspiracy)" e a "Tática de gerrilha" de GraysonPerry, serviram de inspiração 

para que fosse realizado o trabalho.  

 Com base nos depoimentos dos entrevistados, identifiquei uma ligação entre 

os personagens e eu. Percebi que somos pessoas de mesmos sonhos, mesmas 

batalhas. E a partir desta ligação, criei o processo gráfico a seguir, com ponto de 

partida na técnica de produção de decalques em impressoras a laser, descrita por 

Paul Scott em seu livro (SCOTT, 2012, p.84).  

 C4valeiros, narra a história bíblica da libertação dos quatro cavaleiros do 

apocalipse, sendo eles; Conquista, Guerra, Fome e Morte e se baseia em meus 

conceitos sobre o mundo, minha atmosfera, meu ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 2 Justificativa  

 O desejo de produzir meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 

ArtesAplicadas sobre a técnica de decalque a partir de impressoras a laser, nasceu 

quando eu estava começando a pesquisar a serigrafia para aplicação na cerâmica e 

descobri várias técnicas que possibilitariam a reprodução do meu trabalho gráfico. 

Tenho um carinho muito grande pelas artes gráficas, afinal foi por meio delas que eu 

entrei no mundo da arte. Muito antes de iniciar meu curso na UFSJ eu já tinha 

conhecimento sobre softwares de edição de imagens e já sabia usar as ferramentas 

digitais para editá-las, um gosto que tenho pelo design gráfico. 

 Na iniciação científica, a proposta da pesquisa foi elaborar um design de 

superfície e eu criei seis estampas, todas com imagens de mulheres. 

 

Figura 1, estampa brasileira 15x15 cm 

 Os desenhos são alegorias de uma brasileira, uma indiana, uma espanhola, 

uma africana, uma mexicana e uma chinesa. É bem o que todo mundo imagina de 

uma mulher destes países, e na verdade, eu sou todas estas mulheres também, pois 

a imagem delas é, na realidade, a minha própria imagem editada por computador.  

 A possibilidade de imprimir imagens e fazer com que as mesmas sirvam para 

revestir jarros, pratos, azulejos e uma infinidade de materiais cerâmicos foi o que me 

incentivou a pesquisar a técnica e suas limitações.  



 

5 3 Referências Visuais e Conceituais  

 

Figura 2 , Capa DVD - Lixo Extraordinário Bueno-Muniz 

 O Documentário Lixo Extraordinário retrata uma façanha do artista plástico 

Vik Muniz, realizado no Rio de Janeiro no Aterro Sanitário Jardim Gramacho, 

município de Duque de Caxias. O artista reproduziu obras de arte a partir de 

personagens que ele conheceu no Lixão, convertendo os lucros de seu trabalho em 

bens para a comunidade local. 

 É importante ressaltar as pessoas envolvidas no processo de Vik. São 

catadores de materiais recicláveis, de carisma e honestidade, pessoas alegres, que 

tem orgulho de poder sustentar suas famílias a partir do lixo. E que apesar de já 

terem vivido muitos castigos da vida não desistem de seguir em frente e vencer 

todos os dias. 

 O processo de criação dos trabalhos iniciou-se com a interação do artista e a 

comunidade, estabelecendo um estreitamento entre Vik e os catadores através de 

uma visita ao lixão. As histórias de vida renderam releituras de pinturas famosas em 

formato de fotografias, estas seriam usadas para a criação do trabalho em si. O 

material reciclável, a parte fundamental do trabalho artístico, passou a ter outro 

sentido nas obras, a matéria prima sofreu uma reorganização de função perante a 

condição de lixo.  



 

6  Pelo prestígio do artista as obras foram vendidas em Londres, e um dos 

quadros foi leiloado por cem mil reais. Grande parte dos lucros do trabalho foi 

revertida em benefícios para a comunidade, como a Biblioteca que eles tanto 

sonhavam, e em cursos de capacitação profissional.  

 O documentário também foi prestigiado em festivais importantes no mundo, 

conquistando o prêmio SUNDANCE  em 2010 e sendo indicado ao Oscar. 

 

Figura 3, Capa DVD The Light Bulb Conspiracy; Dannoritzer 

 O documentário "A História Secreta da Obsolescência Programada"produzido 

por CosimaDannoritzer e coproduzido por uma TV espanhola, relata a história de 

uma prática empresarial que resulta na redução da vida útil dos produtos que nós 

consumimos a fim de que compremos mais. É resultado de uma pesquisa de três 

anos e apresentou documentos publicados em uma conceituada revista americana 

de 1928. 

 O vídeo apresenta opiniões de designers, intelectuais, economistas e propõe 

alternativas para salvar o planeta. 



 

7  A narrativa gira em torno de uma impressora estragada e se fundamenta na 

história de uma lâmpada acesa ha mais de cem anos. Também relata a opinião de 

consumidores mais conscientes desta situação, como o caso Neistat. 

 Também abre espaço para uma denúncia envolvendo países como a 

Dinamarca e outros países europeus que enviam seu lixo eletrônico para países da 

África, como "material de segunda mão", mas, na realidade o que chega a países 

como Gana são containers de lixo.  

 O documentário abre um grande embate sobre o preço da Obsolescência 

Programada para o mundo, de um lado o desenvolvimento frenético da indústria, e 

de outro os lixões na África.  Entre os dois lados existem consumidores que muitas 

vezes só estão satisfazendo seu desejo pelo novo ou simplesmente saciando uma 

necessidade. 

 Por fim SergeLatouche, apresenta a ideia da "Revolução do Decrescimento", 

que consiste na desaceleração de consumo e a maximização do conhecimento. 

 Nos dois documentários o lixo é apresentado como material físico, mas de 

grande impasse psicológico, falo especificamente da constante poluição do planeta 

e os efeitos na sociedade. 

 Vik Muniz criou seus quadros a partir do indesejável, ele transformou o 

material alterando sua aura, não precisamente ele leva o lixo aos espectadores, 

mas, ele cria uma linguagem poética entre a expressão e o material de trabalho. 

Opostamente em "Obsolescência Aplicada", o lixo é visto como um problema 

indesejável do seu país de origem e é descartado deliberadamente nas colônias 

africanas. Afirmo colônia, porque, quando me deparo com este tipo de situação eu 

não sei classificá-la de outra forma. É muito claro e preciso a forma com que o 

"material de segunda mão", chega a Gana e ironicamente, não funciona.  

 O lixo não deixa de existir, a menos que seja transformado. É necessário 

antes de produzi-lo, criar uma solução para a sua transformação, pois, o planeta é 

grande o suficiente para nos servir de morada, mas não o bastante para renovar 

nossas fontes. 



 

8  Também utilizei fotografias minhas como inspiração. Segue abaixo dois 

exemplos delas: 

 

Figura 4, Portal para o Céu - Silva, D. 

 

 Fotografei esta imagem no meu local de trabalho. É um portal de ferro em 

uma casa de máquinas que serve também para guardar madeira que uso no meu 

forno para gastronomia. Poeticamente a tenho como um portal que divide o mal e o 

bem. O fato de ser fotografada dentro do mal, expressa uma necessidade humana, 

que tenho, de querer sempre o bem. A sensação de estar diante do portal, ressalta a 

passagem e o anseio de estar do outro lado. 

 

Figura 5, Fase negra - Silva,D. 

 



 

9  A segunda fotografia expressa juntamente com a primeira uma 

transformação, tudo que vem de dentro de nós. A foto simboliza ações, atos e 

dizeres.  

 As duas imagens dialogam com o tema no sentido de revelações, quando 

algo pessoal se torna publico.  Uma, o bem que habita o mal e a outra, o mal que 

habita o bem, assim como o yin e yang.  

 E não poderia deixar de citar uma gravura deAlbrecht Dürer  sobre os quatro 

cavaleiros. Sobre o artista, descobri que era bom desenhista desde jovem e com 

isso conseguiu entrar como aprendiz na oficina de xilogravura do mestre de 

Nurembergue, Michel Wolgemut e terminando seu aprendizado saiu em viagens por 

outras oficinas para ampliar seus conhecimentos e firmar-se por si próprio como 

artista. 

"Uma de suas primeiras grandes obras foi uma série de 

grandes xilogravuras ilustrando o Apocalipse de S. João. 

Foi um êxito completo. As visões aterradoras dos 

horrores do Juízo Final, e dos sinais e tormentos que o 

precederam, jamais haviam sido descritas com tamanho 

vigor. Não há dúvida de que a imaginação de Durer, e o 

interesse do público, se alimentaram do 

descontentamento geral que lavrava em toda a 

Alemanha com as instituições da Igreja, em fins da Idade 

Média..." (Gombrich, 1995, p.242) 

 

 As imagens de Dürer foram produzidas em uma época que as pessoas 

acreditavam que viveriam o Apocalipse, por se aproximar o ano de 1500. E o 

interesse neste assunto era grande no momento. 



 

10 

 

Figura 6, Dürer - Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse 

 

 Dürer foi além das sentenças dos cavaleiros e transmitiu a mensagem de que 

todos serão julgados, inclusive os padres. Como podemos perceber na imagem um 

bispo sendo pisoteado por um dos cavalos. Outro detalhe que chama atenção é a 

velocidade que os cavalos avançam sobre as pessoas, as linhas horizontais e a 

nuvem negra deixam evidente este movimento. 

 A técnica para a construção da imagem é o uso de linhas paralelas e 

cruzadas, o que produz volume e contraste. 

 E não menos importante, o artista plástico e ceramista britânico Grayson 

Perry, ganhador do Turner Prize 2013. Seu trabalho tem sido exposto em galerias 

por todo o mundo e vem ganhando destaque na mídia em diversos documentários, 



 

11 artigos e entrevistas. Perry usa cores brilhantes e vivas para decorar urnas e vasos, 

que servem como telas sedutoras aos olhos. Ele cria um arranjo bonito de imagens 

com o objetivo de explorar a política e as questões sociais. O artista modela seus 

vasos manualmente com técnica de rolos. Usa engobes, esmalte transparente, 

sobre esmalte, ouro e decalques cerâmicos para desenvolver suas composições na 

superfície das peças. Em suas palavras:  

"Quero que as pessoas, ao olhar para meus potes, 

digam: 'Oh, que pote interessante', não um pote 

incomum... Eu não estou ditando regra do que a 

cerâmica pode ser...". (tradução livre)(PERRY, 

20121) 

  Como já havia citado no parágrafo acima, visualmente o trabalho é bonito, 

mas quando se olha em detalhes é percebida a narrativa, e este é um caminho. Não 

é a cerâmica, tudo existe muito além do que é, existe a representação simbólica do 

que é um vaso de cerâmica.  Sinto que meu trabalho se identifica muito com o dele, 

ou seja, são vasos decorativos com narrativas. Grayson tem um trabalho social, que 

embeleza de certa forma a ferida. No meu trabalho a exposição da narrativa é 

pessoal,  é o que eu vejo, como vejo e como interfere em mim.  

 

Figura 7, Parry Grayson – google imagens 

                                                           
1 Canal de TV;  BBC Four.Ceramics: A Fragile History, chapter III - The Art of the Potter . 2012 



 

12 4 Referência Teórica  

 Em seu livro, Paul Scott discorre sobre as técnicas de impressão de imagens 

em cerâmica usadas pelos artistas contemporâneos. Além de retratar historicamente 

o uso das mesmas. 

 Para o meu trabalho eu escolhi a técnica produzida por impressão a laser 

com o intuito de produzir decalques. Nas palavras do autor:  

Embora decalques sejam um métodos relativamente 

simples de imprimir na superfície cerâmica, eles 

também podem facilitar a aplicação de impressões 

complexas e precisas de multicamadas. (Scott, 2012, 

p. 84)  

 Paul discorre precisamente o processo de construção do decalque, os tipos 

de papéis, as tintas, corantes e pigmentos. E ainda explica as várias maneiras de 

aplicar imagens em papéis de decalque e sua finalização em cerâmica. 

 Existem dois métodos de criar decalques, um utilizando pigmentos e tintas a 

base de óleo, que depois são aplicados sobre a camada de colóide criando a 

película de aplicação. A outra maneira seria a impressão das imagens sobre o papel 

gomado com a finalização do colóide sobre a imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 5 Criação do conceito 

 Primeiro eu tinha esboçado um desenho com dois jarros decorados com 

fotografias de favelas, pois eu gostaria criar um trabalho social, era um desejo meu 

retratar as pessoas, os contrastes sociais, a pobreza e a riqueza, uma recorrente da 

outra, vejo um mundo de contrastes. Mas, com os estudos preliminares, eu constatei 

que a relação dos temas das fotografias e os jarros, eram de certa forma vagos e 

que eu teria que escolher entre mudar a forma da superfície de expressão, ou mudar 

o relato das imagens. Neste caso mudar meus jarros ou refazer o design gráfico em 

cima de outra narrativa. Então optei por redesenhar o projeto gráfico. 

 

Figura 8, primeiro conceito, Silva. D. 

 

 Escolhi os jarros por representarem uma conexão com o divino. No livro 

"Dicionário dos símbolos" de Jean Chevallier, o significado do mesmo em diversas 

culturas não é somente associado a um recipiente, mas por conter uma abertura 

superior, representa uma conexão com Deus e o seu formato de taça na base  

representando o ventre, significa a possibilidade de uma nova vida.  No Vietnã, sua 



 

14 definição é “o instrumento de comunhão que também simboliza abundância" 

(Chevalier, 1986, p. 606).  

Eu não poderia ter escolhido melhor forma para a construção do meu trabalho senão 

um jarro. Na mesma obra, os jarros simbolizam recipientes de experiências. Eles 

são a expressão de algo íntimo meu em conexão com o divino. 

 

Figura 9, Segundo conceito, Silva, D. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 6 Processos de produção 

6.1 Do design Gráfico 

 Ao deparar com as situações descritas pelos protagonistas dos dois 

documentários, comecei a refletir sobre a importância do homem como ser atuante 

no planeta. 

 O processo de existência consiste em nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. 

De fato seria, mas por muitas vezes, algumas pessoas não tem a oportunidade de 

seguir, avançar o ciclo. Ao deparar com histórias como as dos catadores de 

materiais recicláveis em Gramacho e os relatos da mesma classe em Gana, nós 

percebemos que a vida destas pessoas não é assim por simplesmente não terem 

outra opção, ali temos exemplos de pessoas cultas, que conhecem grandes filósofos 

e tem discursos muito mais coesos e concisos do que grandes personalidades do 

poder. O fato principal é o que as acorrenta ali. Acredito que o grande problema 

destas pessoas é já terem nascido sem condições econômicas favoráveis e sem o 

privilégio de cursar os níveis da escola do básico ao médio, por terem que trabalhar. 

 O diálogo entre um catador de lixo e um grande empresário pode ser o 

mesmo, mas o poder não. O poder tem correlação com a desigualdade e 

infelizmente para o mesmo é importante que ela exista. Pois quando o poder não 

existe as coisas tendem ao equilíbrio. O poder existe antes de existir sociedade, a 

mesma é fruto de poder.  

O poder é citado na mitologia Bíblica:  

 O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden 

para cuidar dele e cultivá-lo. (Gn 2.15). 

 E o Senhor Deus ordenou ao homem: "Coma livre-

mente de qualquer árvore do jardim(Gn 2.16). 

 Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e 

do mal, porque no dia em que dela comer, certamente 

você morrerá. (Gn 2.17).  

 

 Nesta passagem, é evidente uma hierarquia; Deus é soberano sobre as leis e 

também é julgador sobre as mesmas. 



 

16  Minha indagação com relação ao sistema de existência é desenvolvida a 

partir da sociedade, visto que o nosso sistema é regido sobre este conceito. Tenho 

muitos questionamentos sobre como poderia ser revertida a situação, não para a 

movimentação da escala hierárquica social, mas para diminuição da distancia  entre 

o que é ser um catador de lixo e ser um poderoso. 

 No caso de Gramacho, o artista Vik Muniz concedeu a alguns catadores a 

experiência de poder trabalhar com ele e que esta mesma lhes renderia algo 

material ao fim do trabalho. Mesmo tendo retornado ao lixão, aquelas pessoas não 

poderiam ser a mesmas de antes.  

 A ideia de agregar experiências me retornou a um trabalho produzido no ano 

de 2011; "Apocalipse”. Neste trabalho eu fiz uma reflexão entre meus ciclos, pois 

todos os dias são ciclos, todas as experiências são ciclos. Mas, precisamente eu 

quis demonstrar a autodestruição necessária para prosseguir. Autodestruição com 

sentido de revelação, significado real do título.  

 

Figura 10,  Apocalipse ,Silva D.  2011 

 " itaque se scientiampotestatemque ei tribuit ut propeusquesatusiterium" 

(Assim, ele tem o conhecimento, lhe permitiu negociar para fechar e começar de 



 

17 novo).  Eu construí um discurso sobre reiniciar o que é necessário (experiência x 

aprendizado), o que fazemos todos os dias.  

 É um dialogo do intimo, algo que acontece dentro de todas as pessoas. 

Aprender e seguir, é quando o ciclo se fecha e temos oportunidade de partir de um 

ponto com o novo conceito. Creio que acontece uma fragmentação do que 

acreditamos, para a realocação de uma nova parte do mesmo no todo.  

 Do meu trabalho antigo "Apocalipse", recriei um novo Apocalipse. Com a 

proposta de repensar a sociedade, visto que nós mesmos somos os anjos e os 

pecadores. Cabe a cada indivíduo julgar as próprias atitudes e talvez a própria vida. 

Não quero falar de nenhum conceito de ética, muito menos de leis ou de qualquer 

princípio religioso, quero propor neste trabalho o olhar para dentro de si. Propor um 

diálogo sobre onde você coloca sua peça no grande quebra cabeça. E até onde está 

sendo anjo ou demônio de outra pessoa indiretamente.  

 Como a Bíblia me deu um exemplo de sociedade, voltei à mesma, a fim de 

encontrar uma representação mental do que seria este novo cenário de revelação.  

E do apocalipse trouxe as figuras de quatro cavaleiros que seriam libertados no juízo 

final, identificados como; Conquista, Guerra, Fome e Morte. Abaixo segue o 

versículo do primeiro. 

A conquista 

 E eu vi, e eis um cavalo branco; e o que 

estava sentado nele tinha um arco; e foi-lhe dada 

uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a 

sua vitória. (Ap 6.2) 



 

18 

 

figura 11, A conquista; Silva D. 

 No detalhe da coroa uma moeda de bitcoin. Acredito que esta será 

possivelmente nas próximas décadas a moeda que substituirá o dólar, é uma forma 

de unificar as transaçõesinternacionais e imperar sobre as mesmas.     

 

Figura 12, moeda bitcoin , Google imagens. 

Representa nossos falsos líderes, o mundo é cheio de pessoas assim, e o maior 

exemplo palpável desta situação são nossos governantes, os aproveitadores do 

poder, das religiões e sua imposição sobre as doutrinas e à mídia popular e sua 

criação de conceitos. A sociedade é regida seguindo os princípios básicos de uma 



 

19 falsa aproximação com Deus e um impulsionamento à homogeneização da 

personalidade a fim de tornar mais fácil a absorção das regras impostas.  Somente o 

fato de existirem guerras, já tenho base para a afirmação de que o mundo é 

governado por pequenos grupos. 

  Na Bíblia esta figura seria o anticristo, mas no nosso sistema atual não vejo 

outra interpretação para este personagem do que nossas falsas vitórias. E todas as 

vezes que nós estamos gloriosos sabendo que não merecemos. No versículo, a 

conquista seria um anticristo, um grande líder que governaria o mundo, mas que 

seria totalmente oposto a Jesus Cristo, seria um Adoni. 

Guerra 

E saiu outro cavalo, vermelho; e ao que estava 

assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da 

terra, e que se matassem uns aos outros; e foi-lhe 

dada uma grande espada. (Ap 6.4) 

 O segundo trabalho foi estruturado com elementos do meu cotidiano. Serve 

como marco, é uma coordenada geográfica que me posiciona no mundo.  Fotografei 

um poste da rua da minha casa, e aproveitei o horizonte, também fotografei uma 

manilha do sistema de escoamento de esgoto e alguns pássaros nos cabos de 

energia elétrica. Como estou expressando a minha zona de guerra, representei o 

lugar onde passo a maior parte do meu dia, meu campo de batalha. Meu emprego e 

minha casa ficam na mesma rua, a guerra nem sempre é uma batalha que se trava 

com sangue, as vezes é muito além do que o corpo carrega , a guerra é questão de 

sobrevivência, de insistência e de luta para continuar sonhando e não se ver 

destruído. Nas mãos eu coloquei o símbolo bíblico da espada, que nas profecias 

significa a morte do outro, assassinato e sentença. Pela representação, ser um 

cavaleiro, um ser divino, eu me dotei de auréola. A auréola visível é descrita por 

Mark O'Connell; 

Símbolo de divindade ou santidade, originalmente 

baseada no nimbo ao redor do sol. Particularmente 

utilizada na arte cristã, a auréola foi provavelmente 
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utilizada primeiro pelos deuses do Sol, pagãos como 

Mithras. As auréolas também aparecem nas tradições 

espirituais budistas. (O'Connell, 2010, p. 211) 

 

 As manilhas de esgoto representam tudo o que deixamos pra trás por escolha 

como as más experiências, o que é aproveitável se transforma em sabedoria, é o 

que não se transforma em dejeto, assim como a relação entre o corpo humano e os 

alimentos. 

 A montagem foi seguida partindo do plano horizontal com a divisão de dois 

espaços. 

 

 

Figura 13, A Guerra ; Silva D. 

 

A Fome  
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E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro 

animal: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo preto e o 

que sobre ele estava assentado tinha uma balança 

em sua mão. (Ap 6.5) 

 Incontestável é o poder da fome, a mesma que destrói a mente é que lhe dá 

forças, ninguém trabalharia em Gramacho se não fosse em busca de alimentação. A 

fome dói, então representei a fome com a silhueta de uma criança rastejando 

eternamente em um caminho que contorna a jarra e prossegue. 

 

Figura 14, A Fome  ; Silva D.  

 Coloquei um urubu, sobre a árvore seca para simbolizar a presença da morte, 

que ronda, mas que não pode fazer nada, pois é um período de sofrimento eterno. A 

criança rasteja em torno do jarro continuamente, pois seu caminho não tem início 

nem fim. Usei a imagem de uma criança por não achar justo que a fome ainda seja 

um dos maiores problemas do mundo e que países europeus tratem alguns lugares 

na África, como em Gana, que recebem toneladas de lixo, como se fossem "material 

de segunda mão"( Dannoritzer, Cosima, 2013), é uma homenagem irônica aos que 

se intitulam países de primeiro mundo. É assustador ter certeza que a fome não seja 



 

22 somente um estado do nosso corpo de sinalizar a necessidade de suprimentos para 

sobreviver, a fome é muito mais do que um símbolo de aterramento social, ela é um 

sinal de hipocrisia coletiva instaurado em nosso cotidiano.  Eu mesmo afirmo que me 

assusta, mas não tenho poder de reduzi-la.  

  A balança faz alusão ao versículo bíblico, pois a fome se dará em toda Terra, 

ainda que neste momento existam alimentos, mas não será possível comprá-los, em 

Apocalipse ela vira para levar outra parte da humanidade. A fome dominará e 

matará a quarta parte da Terra, assim como mata nos dias atuais. Se nos 

colocarmos em reflexão, a profecia anunciada já é de certa forma instalada e em 

processo de crescimento.  

 A sequência de montagem segue a mesma, em planos horizontais divididos 

por duas regiões, acima o cavaleiro e abaixo os julgados. Por se tratar de jarros e os 

mesmos conterem um simbolismo dividido em base e posição vertical, eu optei por 

narrar minha história em camadas horizontais. 

 

A morte  

E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava 

assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o 

Inferno o seguia; e foi-lhes dado poder para matar a 

quarta parte da terra, com espada, e com fome, e 

com peste, e com as feras da Terra.(Ap 6.8) 

 A morte é o ultimo dos cavaleiros e é quem termina com todo sofrimento, pois 

dela o resultado é o repouso. É o encerramento do ciclo da vida. Sinto pudor da 

morte, pois morrerei também um dia e representá-la, é mais do que a afirmação de 

saber sobre sua existência e é também a aceitação da sentença a qual todos 

recebem ao nascer. Para mim ela deve ser encarada com serenidade, por mais 

doloroso que possa ser.  

La muerte designa elfin absoluto de algo positivo y 

vivo: un ser humano, un animal, una planta, una 

amistad, una alian-za, la paz, una época. 

(CHEVALlER, 2010, p. 731) 



 

23  A morte é revelação e introdução, muitos acreditam que ela seria não só o 

ultimo acontecimento da existência, mas também um comissário para um novo 

estágio em outra existência. Eu não quero afirmar o que eu acredito, o meu dever é 

a representação para que outros concluam de maneira própria seus conceitos. Mas 

neste trabalho, a morte não é nada mais do que fim, um ponto final, é vista como 

sentença e como castigo. A imagem faz alusão a (Tio Sam, I wantyou) (James 

Flagg, 1917) 

 

Figura 15, I want you. Flagg, James Montgomery, 1877-1960 

 

Figura 16, A Morte; Silva D. 



 

24 O Título C4valeiros 

O número quatro no título é uma forma de diferenciação de outros possíveis 

trabalhos artísticos sobre o mesmo tema e também faz alusão aos quatro jarros e 

aos quatro cavaleiros. 

A auréola presente na letra “O” simboliza uma criação divina, todos os 

cavaleiros nos jarros também são dotados desta característica que os coloca como 

protagonistas da narrativa. 

 

Figura 17, título da obra 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 6.2 Da construção dos Jarros 

 Utilizando o método de construção por placas cerâmicas, montei os jarros 

com o auxílio de molde de gesso. 

 

Figura 18, molde de gesso 

 Depois de limpar o molde e o mesmo estando seco, uma placa de argila é 

aberta e posicionada dentro. Prensada com os dedos a fim de ser moldada e as 

partes do molde são totalmente preenchidas como a figura acima e é montado 

seguindo as guias de encaixe. Neste molde fiz quatro encaixes. Em seguida é 

aguardado um período de 14 horas para a retirada da peça. O acabamento do jarro 

é feito com um cartão de plástico para que a superfície fique lisa. O jarro é posto em 

uma mesa, sobre uma folha de papel para que não grude na madeira e para que 

possa ser movimentado durante o processo de acabamento.  
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Figura 19, jarro em ponto de couro 

 Dependendo das condições atmosféricas, em aproximadamente cinco dias o 

jarro se encontra no ponto de osso.   

 O mesmo deverá ser biscoitado a temperatura de 1000°C podendo depois 

receber a camada de esmalte e por fim os decalques para a decoração. 

 

 

 

 

 

 



 

27 6.3 Dos Decalques 

 "A melhor forma de criar desenhos em superfícies cerâmicas não planas sem 

sombra de dúvidas é por aplicação de decalques” (Scott, 2012, p.84). Assim descrito 

por Paul Scott em seu livro "CeramicsAndPrints". O processo é realizado utilizando 

papel específico para decalque, com a aplicação de um desenho, por serigrafia, por 

impressora a laser, ou soluções foto reveladora com a aplicação de colóide por 

cima, para criar a película de aplicação. Para este trabalho escolhi produzir meus 

decalques em impressoras a Laser. O toner preto quando fundido a cerâmica já 

esmaltada em temperatura de mil graus Celsius, produz um tom sépia, este efeito é 

concebido graças a alta taxa de óxido de ferro. O resultado abaixo é um teste que fiz 

para analisar a qualidade do contraste entre a coloração natural da argila biscoitada 

e o decalque fundido a mesma. No teste a placa já biscoitada recebeu o decalque e 

foi aquecida até 1000°C em uma velocidade de 3°C por minuto e patamar de 30 

minutos. 

 

Figura 20, teste 1 

 Neste primeiro teste pode ser percebido que a coloração é satisfatória, mas a 

qualidade da imagem produzida não atende ao resultado esperado, o fato de aplicar 



 

28 diretamente o decalque na placa cerâmica biscoitada faz com que o mesmo se 

retraia durante a queima. O segundo teste também mostra o mesmo resultado. 

 

Figura 21, teste 2  

 Tentando sanar os problemas como a retração do decalque, o mesmo foi 

aplicado sobre a placa previamente vitrificada a 1000°C, para que o decalque 

aderisse melhor à superfície, o que não ocorria sobre o biscoito por causa de sua 

porosidade. Assim, numa terceira queima a 980°C, o toner do decalque fundiu sobre 

o vidrado, atingindo o resultado almejado e mantendo a imagem inalterada. 

 

Figura 22, teste 3  



 

29  O teste deu certo e pode-se concluir que a esmaltação prévia é indispensável 

quando há aplicação de decalques em materiais cerâmicos, por unir o óxido 

juntamente à peça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 6.4 Da produção do decalque 

 A etapa consiste em editar o material gráfico em algum software de edição de 

imagem a fim de torná-lo monocromático. No meu caso utilizo o GIMP aplicando a 

ferramenta dessaturar no menu cores. O resultado é uma foto em preto e branco. 

Depois para acentuar o contraste e remover parte dos tons de cinza, aplico a 

ferramenta Brilho e contraste no menu cores, ajustando o quanto for necessário 

para o resultado que eu desejo. 

 
Figura 23, Edição Brilho contraste GIMP 

 

 Em seguida o material é impresso no papel decalque em escala 

monocromática selecionada na impressora a laser. E sobre este desenho é aplicado 

spray de cabelo, este, tem a função de criar uma fina película entre a impressão e o 

toner, garantindo resistência as pinceladas com a aplicação do Colóide.  

 
Figura 24, decalque pronto 

 



 

31   Faz-se necessário aguardar um período de vinte e quatro horas para a 

secagem completa, somente depois aplicar o decalque sobre a superfície cerâmica 

 

Aplicação  

 É apropriada, nesta etapa, a utilização de uma bacia ou travessa, que caiba o 

decalque aberto e que possa ser mergulhado em água.  

 O procedimento consiste em deixá-lo de molho por alguns minutos, até 

perceber que a goma do papel começa a dissolver. É importantíssimo que a goma 

dissolva e não que o decalque se desprenda, o tempo de mergulho é para se ter 

mais goma sobre o decalque em si, o que auxilia a aderência do mesmo à superfície 

cerâmica.  

 Para Aplicação, o papel é retirado da água e nota-se que o decalque desliza 

sobre o mesmo, a película é retirada e é posicionada sobre a superfície cerâmica no 

local desejado. Com o auxílio de uma esponja macia aperte o decalque para que ele 

fixe, removendo bolsas de ar com uma agulha. É apropriado que o decalque esteja 

esticado e bem fixo para que o resultado seja de sucesso.  

 
Figura 25, Aplicação do decalque em peça esmaltada 
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Figura 26, Jarros decalcados - 59 cm 

 

 

Queima 

 A peça já esmaltada e decalcada deve ser aquecida gradativamente até 

1000°C(mil graus Celsius) com velocidade de 3°C por minuto e patamar de 30 

minutos, igual ao processo de biscoitação e ao de resfriamento que também se dá 

da mesma forma.  

 

 

 

 

 

 



 

33 Resultados  

 A técnica dos decalques a laser possibilita a transposição de imagens em alta 

qualidade de definição. Todos os detalhes das imagens, incluindo as próprias 

características da impressão como o pontilhado e o agrupamento dos pixels 

continuam visíveis depois da queima do decalque. 

 O resultado é satisfatório se levado em consideração a limitação de cores 

impressas, restrita somente ao marrom do óxido de ferro. De qualquer forma o 

processo é importantíssimo para artesãos que não dispõe de uma impressora de 

esmalte cerâmico, o que possibilitaria a presença de outras cores. 

 
Figura 27, resultado final 

 

 

Figura 28, detalhe 



 

34 Considerações  

 Quando escolhi a forma de jarro e não outra forma qualquer para a criação de 

C4VALEIROS pensava na presença do mesmo desde a antiguidade. O jarro é tão 

importante quanto o uso da lança para matar, ou o fogo para cozinhar.  Seu uso está 

presente em todas as culturas, desde os primórdios do desenvolvimento humano. 

Guarda e conserva a temperatura da água, usado como urna funerária, instrumento 

musical e instrumento de rituais. O jarro a meu ver é a forma perfeita para trabalhar 

a argila. 

 Os quatro símbolos representam uma sentença e seu desenvolvimento, é um 

ciclo. Representam a vida em si, no meu ponto de vista. Usei a minha imagem para  

representar e evidenciar o meu sentimento, a imagem do poste da rua onde moro 

para fazer um marco, é um ponto de referência que me coloca no mundo, uma 

espécie de coordenada geográfica. O uso da moeda de bitcoin evidencia uma 

tendência mundial para a extinção do dinheiro físico, o que a meu ver é uma 

maneira de homogeneização do domínio sobre as diferentes culturas. A imagem da 

criança que rasteja em volta do jarro à espera da morte, evidenciada pela presença 

de uma ave cathartiforme, foi usada para representar a fome e colocada em 

homenagem aos países donos de lixões na África, como uma crítica ao lixo de todos 

os países que é enviado para aquele lugar. A figura da morte remete a clássica 

imagem de James Flagg, 1917, (Tio Sam, I wantyou), como crítica que faço a todos 

e por eu mesmo não gostar da imagem do cartaz, por ela mexer com meu estado 

psicológico, eu a associei a morte, assim todos que olharem para os jarros 

entenderão que serão os próximos, é uma maneira de dizer: "Você vai morrer!", 

afinal vivo em um mundo tão veloz e tão hostil que sinto que as pessoas 

esqueceram que nada do que elas façam, ou do que possam fazer, mudará a 

condição humana da morte e ela acontecerá de maneira inevitável. 

E como a proposta inicial do meu trabalho é justamente analisar o ciclo, para 

recomeçar um próximo, eu quero adicionar uma mensagem de que a vida é muito 

longa para errar, e inversamente curta para reparar erros. E Fim.   
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