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Apresentação: 



 

O tema abordado nesta pesquisa tem como objetivo apresentar o meu 

desenvolvimento expressivo dentro de todo o conhecimento adquirido no decorrer 

do curso de Artes Aplicadas com ênfase em cerâmica, associado à minha trajetória 

e vivencias, assim como o gosto pelo desenho, algo sempre presente em minha vida 

desde a infância. O conhecimento que me foi passado pela minha bisavó e os novos 

rumos tomados em direção ao meu processo de aprendizagem, tendo como 

principio o tocante da minha forma de ver o mundo, e tudo aquilo que me cerca 

por onde eu passar, refletindo através do fazer manual o que meus olhos se 

deslumbrem, transmitindo no gesto de criar o meu interior de forma livre e 

consonante, utilizando da pesquisa de novas formas de expressão, da busca de 

conhecimento e da experimentação continua de novas formas, materiais a 

satisfação de meus anseios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 

Gerais: 

Desenvolver uma técnica de pintura que se aproxime da aquarela, 

porém usando como suporte a cerâmica e como tintas as terras 

encontradas nos arredores da Serra de São José . Descrever a 

metodologia para os processos técnicos de preparação das tintas 

(engobes) e da pintura aquarelada sobre cerâmica. Criar uma série de 

peças cerâmicas decorativas que apresentem pinturas inspiradas na 

natureza local da Serra de São José, com o uso das técnicas de pintura e 

das tintas desenvolvidas.  

Específicos: 

Documentar as etapas do projeto, registrar imagens da flora e fauna da 

Serra de São José ,fazer estudos preliminares dos motivos a serem 

pintados e das peças cerâmicas a serem modeladas,coletar terras de 

diferentes cores nos arredores da Serra de São José, confeccionar corpos 

de prova em cerâmica e testar essas terras na forma de engobes 

,queimando-as em diversas faixas de temperatura a partir de 900 graus 

C, fazer ensaios de pintura aquarelada sobre superfícies cerâmicas para 

determinar abordagens possíveis na adaptação da técnica de aquarela, 

modelar peças cerâmicas usando técnica de conformação manuais, 

pintar os motivos estudados sobre as peças,analisar os resultados e 

apresentar a série de peças em cerâmicas. 

 

 



Introdução: O desenho ,pintura e modelagem 

O desenho sempre foi uma atividade presente em minha vida desde criança. 

A temática era ampla e variada, flores frutas bichos eram os temas preferidos, algo 

bem do cotidiano de vida em chácara. Mais tarde a aptidão se tornou profissão, tive 

a oportunidade de trabalhar na produção de pintura de peças cerâmicas em uma loja 

de artesanato (fig.1). Dentro desta nova realidade, de forma empírica, os dois 

processos (desenho e pintura), se complementaram  em uma nova forma de 

expressão. 

Posteriormente tive contato com a argila e o desenho ganhou forma  

tridimensional através de modelagem em alto relevo em vasos (fig.2), meu trabalho 

era decorar vasos já em ponto de couro com temas da cozinha mineira. Primeiro era 

esboçado o desenho, depois este ganhava forma em alto relevo com o acréscimo de 

argila sobre o esboço , era como dar vida palpável aos elementos da infância, uma 

brincadeira de contar histórias reais contidas nas lembranças da rotina de vida 

simples de roça, a casa da bisavó, o fogão à lenha, os canteiros de verduras, pés de 

fruta, um retrato feito de recordações. Mas a rotina de trabalho e a produção em 

série tirava de mim o mais precioso e belo, o ato de criar, porque a missão era a 

produção em grande escala com o aparato do molde. 

 

                                    
Fig. 1: Vaso 35 cm altura e 30 cm largura de cerâmica 

 com flor pintada à mão  por                                                                               Fi. 2:  Vaso em ponto de couro  

                                                                                                                                         70 cm altura  e 50 cm largura e  detalhes em                      

                                                                                                                             alto relevo 



Elaine C. R. Chaves. Peça da loja: Artesanato Santo Antônio                           com o tema de cozinha feito por Elaine C. R. Chaves.                                 

                                                                                                                               Peça da loja:  Artesanato Santo Antônio         

 

O ingresso no curso de artes aplicadas 

                       

Ao ingressar no Curso de Artes Aplicadas no ano de 2010, eu tive a 

oportunidade de mudar esta minha realidade e não me mumificar em meio ao 

sistema.  O desafio dentro do curso foi de superar obstáculos decorrentes do longo 

tempo estagnada. Meus resultados me mostraram a capacidade de adaptação e 

reformulação de tudo que eu sabia empiricamente a todo os conhecimentos 

distribuídos entre os períodos acrescentando às habilidade já existentes, técnicas e 

materiais propostos, sendo prazeroso e instigante.  

O trabalho com nanquim, dentro da matéria Desenho de Observação e 

Expressão, se tornou minha nova paixão, a suavidade do tracejar proporcionado pela 

beleza da mão empunhando o pincel me deu perspectiva de produção de belos 

trabalhos que primeiramente ficaram só no papel, mas a idéia de transferir esta 

beleza  singular para cerâmica começou a geminar aí.  

             

Fig. 3: Trabalhos feitos com nanquim na matéria Desenho de Observação e Expressão. 

As visitas aos ateliês da Cidade de Cunha (SP), uma referência importante 

tanto em termos artísticos quanto na forma como se organizam, cooperação 

investimento em prol do fortalecimento e sustentação da imagem dessa cidade que 



é pólo e referencia na cerâmica artística de alta temperatura, elementos que ficaram 

mais claros para mim através das aulas de Marketing, vendas e distribuição. Eu pude 

entender que não basta somente criar e produzir, é preciso saber gerir e promover 

seu produto, Cunha é um exemplo.  

Os invernos culturais e toda a movimentação de arte, exposições, palestras 

e oficinas me propiciaram a oportunidade de estar em contato com artistas e seus 

trabalhos experimentar novas formas de expressão, a oficina de Xilogravura foi uma 

experiência muito produtiva, meu desenho ganhou uma nova dimensão a 

"impressão." 

          

                     Fig. 4:  Trabalhos feitos em Xilogravura                                          

As experiências vividas e desafios propostos me fizeram crescer 

expressivamente e enxergar o fazer artístico não como uma cópia do material 

ambiente ou humano. As formas belas naturais e comuns que tanto me inspiraram 

ganharam mais identidade, uma expressão digital ao qual eu me identifico e consigo 

reconhecer o meu particular. 

Todo o conhecimento adquirido em matérias como História da Cerâmica, 

Plástica (designer e expressão artística) e Fundamentos de comunicação me deram 

bagagem de referências que mesmo de forma inconsciente fazem parte e vão 

interferir sempre no meu fazer artístico. Fazer este que esta intimamente ligado à 

minha relação com o ambiente cultural em que estou inserida, minhas relações com 

a natureza e sociedade. Acredito que o que faz um trabalho ser único independe de 

habilidades genéticas preexistentes, é a expressividade exposta, aquilo que promove 

o trabalho a mais do que bonito, belo, vai além do aparente visível é uma doação do 



seu particular. Como disse Silvia Tagusagawa em uma palestra e apresentação de seu 

trabalho artístico; aquilo que te toca, que é você,  que faz parte do seu eu. 

Algumas matérias tiveram grande relevância em meu processo criativo, 

particularmente neste trabalho de final de curso, aulas que me fizeram entender as 

etapas de criação, saber como lidar com os materiais, sua formulação e 

caracterização, explorando as potencialidades inerentes. Foram essenciais para o 

sucesso dos resultados obtidos em minhas pesquisas com as terras e no design das 

peças. 

Trabalhos realizados nas matérias de Plástica (design e expressão artística), 

Modelagem e conformação cerâmica , Modelagem no torno 2 e Formulação e 

aplicação de esmaltes.     

                     

 

Fig. 5: Desenhos preliminares de peças feitas na matéria: Modelagem no 

torno 2. 

 



 

fig.6: Peças feitas no torno com aplicação de esmalte verde natal, 

queimadas em forno catenário (queima de alta temperatura). 

 

Fg.6: Estudo feito na matéria: Modelagem e conformação cerâmica.  

 

 

fig.8: Peças feitas com rolinhos esmaltadas, queimadas em forno catenário 

(queima de alta temperatura). 



 

fig.9: Desenhos preliminares feitos na matéria: Plástica (design e expressão 

artística). 

 

Fig.10: Jogo de xadrez feito à mão, esmaltado e queimado em forno 

catenário (queima de alta). 

 

 

Fig. 11: Peças queimadas em alta temperatura esmaltadas co esmalte de 

cinza. Cabeça medindo 17cm de altura por 13 de largura. Jarras medindo 17 de altura 

por 11 de largura e 20 de altura por 15 de largura. 



 

 

Referências estéticas: 

As artístas: Shoko Suzuki  e  Eva Brandt  utilizam elementos da natureza 

como inspiração para seus trabalhos. 

                   

Fig. 11: http://ww.acasa.org.br           Fig.12: http://evabrandt.dk  

Fig. 13: Norma Grinberg`s ( formas orgânicas que me influenciaram na construção de 

minhas peças.) 

   

http://br.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=Babylon&hsimp=yhs-

004&type=br110dm1af112524&p=norma%20grinberg 

Cerâmica do vale do jequitinhonha (Os artesãos estraem da terra onde vivem o 
sustento de suas familias atraves da arte e do clorido das terras e argilas).         



 

Fig.14:trabalho da artesã: Irene Gomes da localidade : Distrito de Campos - 
Municipio de minas Novas. 

      

Terras coloridas 

As terras coloridas foram na minha infância objeto de grande curiosidade e 

encantamento. Eu cresci em contato com estas terras, flores, folhas, cores que 

aguçavam meus sentidos, tudo se transformava em materiais de brincadeira e 

aventuras, onde explorava os ambientes descobrindo formas que depois iam parar 

em meio aos cadernos através de desenhos e até mesmo das próprias folhas e flores 

que depois de secas eram colocadas juntamente. 

Minha tataravó usava estas terras para fazer uma espécie tinta natural, e 

assim pintar a casa em épocas de festa. Seus conhecimentos de plantas medicinais, o 

uso de elementos naturais e o respeito aos mesmos vem de sua ascendência 

indígena. Esse contato tão fluente e continuo com a natureza e o conhecimento 

empírico que me foi passado por minha Bisavó, foram lições que de certa forma me 

impulsionaram a fazer escolhas e a trilhar caminhos valorizando essa vivencia que foi 

tão rica e fértil. 

 

 

 

 

 

 



 

Fi. 15:  Senhora Jeovita Maria das Neve, duas bisnetas Sidneia, Simone e Aldileia amiga de infância. 

Nesta época toda minha família tinha o costume de atravessar a Serra de 

São José para ir a festa de Santíssima Trindade na cidade de Tiradentes. A serra 

separa a Cidade de Tiradentes do distrito de Cesar de Pina, um vilarejo onde 

morávamos. A trilha existente na serra faz a ligação dos dois lugares em tempo curto  

porque corta caminho entre os paredões rochosos. Era um evento muito esperado 

por todos, a caminhada não era cansativa, pelo contrario todo o percurso era 

percorrido com grande vigor e deleite. Minha relação com a serra são  de boas 

lembranças de uma infância em família, em meio a estas travessias, onde o olhar 

inocente e curioso se entretia pela beleza envolvente do local. 

Meu processo dentro deste trabalho de final de curso vem a resgatar e unir 

meus conhecimentos enfatizando o meu olhar intimo e pessoal no sentido de buscar 

relações que vem a unir em um trabalho todo meu percurso dentro e fora do curso 

aproveitando minhas potencialidades na criação de um identidade artística. Neste 

contexto cito os dizeres da artista e escritora Fayga Ostrower . 

Fayga Ostrower (2010, p. 20)fala que: 
O nosso mundo imaginativo será povoado por expectativas 
aspirações, desejos, medos, por toda sorte de sentimentos e 
de prioridades interiores. Se é fácil deduzir-se a influência que 
exercem sobre a nossa mente, no sentido de encaminhar as 
associações para determinados rumos e renovar 
determinados vínculos com o passado, do mesmo é fácil saber 
que as prioridades interiores influem em nosso fazer e naquilo 
que "queremos" criar.     
 
 

O curso de aquarela foi a goma que ligou todos estes elementos, a 

oportunidade de inserir no trabalho uma forma nova de expressão que me 

proporcionou prazer em fazer e ao mesmo tempo trouxe essa interação. A aquarela 

permite que a cor por intermédio da água se dissolva de forma fluida dando origem 

as formas, é algo mágico e muita vezes surpreendente, as cores se misturam e 

interagem como se tivessem vida. Essa forma tão fluida de interação entre os 

materiais me remeteu voluntariamente à toda mística e celestial forma com que a 



natureza age através dos elementos terra, fogo, água e ar, onde a vida se transforma 

e cresce fluida.  

 As sementes nascem, crescem se transformam criando formas germinando 

em meio ao úmido e fértil berço da terra, algo muita vezes imperceptível por nós de 

tão minucioso e lento é o processo de transformação. Os musgos e líquens formam 

desenhos diversificados que se sobrepõem formando grandes aglomerações 

diferentes entre si. 

Estas belas formações são fontes inesgotáveis de referências formais que 

muitas vezes se assemelham a belos bordados. São composições que brotam e vão 

crescendo em pedras, árvores, onde o ambiente é propício. 

Minha maior referência para este trabalho esta nas variadas formas 

orgânicas que nascem no seio da Serra de São Jose, ambiente em que sementes e 

líquens crescem, águas brotam nas nascentes descem a serra, dando   a este lugar 

uma atmosfera pura e fresca, onde a natureza se desenvolve sem pudor e beleza. 

Neste trabalho eu busquei lançar um olhar poético na paisagem e na flora 

e fauna da Serra de São José, em Tiradentes –MG. A Serra de São José está 

localizada entre as cidades de São João Del Rei, Tiradentes, Santa Cruz de Minas, 

Coronel Xavier Chaves e Prados. Possui 12 km de extensão de mata atlântica, 

cerrado e campos rupestres, muitas nascentes de águas cristalinas que descem 

pelas rochas formando córregos, lagos e cachoeiras. 

  
Fig. 16: A Serra de São José vista de Tiradentes Fig. 17: Aquarela de Elaine Ribeiro Chaves 

Partindo basicamente da técnica de pintura com aquarela, minha 

proposta foi de traduzir as possibilidades iconográficas dos elementos presentes na 



serra, porém com um viés inovador: usando, em lugar de tintas, as diferentes 

terras coletadas no terreno da casa de bisavô e nos arredores da serra de São José. 

   

   
Fig. 18: Amostras de terras coletadas  (Foto: Elaine) 

 

O insight partiu da experiência proporcionada pela artista plástica 

dinamarquesa Signe Kofoed, que ofereceu aos estudantes de Artes Aplicadas um 

curso de aquarela em fevereiro de 2013. Ao participar do curso tive a idéia de 

traduzir os princípios da aquarela para as técnicas da cerâmica. Assim, as terras 

coletadas atuam como pigmentos minerais, dos quais foram feitos  engobes, e assim 

suportar o processo da queima.  

 Ao primeiro contato me identifiquei de imediato com a aquarela pela 

forma sugestiva de representação daquilo que se observa. A aquarela proporciona 

pinturas bem sutis, com linhas tênues e diferentes possibilidades de tradução da 

imagem no plano pictórico de representação. Assim, me propus a investigar 



possibilidades de transpor estes efeitos ao material cerâmico com grande 

expectativa. 

 

         Fig. 19: Signe Kofoed (dir.) ministrando aulas de aquarela aos estudantes de Artes Aplicadas da  

         UFSJ (Fev. 2013)  

         Aquarela de Elaine Ribeiro Chave 

 

Esta forma tênue de se registrar o que se observa ou o que se propõe a 

transmitir interiormente de forma cognitiva associa-se às pinturas rupestres, 

formas de expressão que registraram a vida de uma civilização que tinha com a 

natureza uma intima relação de dependência e sobrevivência. Seus registros feitos 

com materiais naturais são considerados os primeiros na história da humanidade, 

e vem a nós revelar um pouco de vida seus costumes e crenças.  

A história da humanidade e repleta de testemunhos que vem a nos indicar 

a estrutura cultural e social em que o artista vive. Neste sentido trabalhar a 

temática Serra de São José, seu bioma e a biodiversidade ali existente é refletir de 

forma particular, buscando uma linguagem própria e exclusiva, a exaltação da 

natureza, valorização desta riqueza presente em nossa região sua preservação e 

promoção. 

 

 



Fig. 20: Serra de São José (Foto: Elaine) 

 

          

                                                                              

      

      



      

 

  

     

Fig. 21: Temas da Serra de São José  (Foto: Elaine) 

  O enfoque deste trabalho está na criação desta paleta de cores e o 

aquarelamento deste material, assim como também o registro através da suavidade 

do aquarelado a beleza e riqueza que constituem o ecossistema da Serra de São 

José, a diversidade de possibilidade plástica retratados através de estudo pictórico. 



 

 

Fig. 22: Estudos feitos com terra aquarelada 

aplicada em   papel com a temática da Serra. 

         



 De modo empírico eu busquei utilizar a técnica de pintura de aquarela, 

substituindo o papel por superfícies de cerâmica, e as tintas de aquarela por terras.  

Acredito que a pesquisa de novas formas de expressão na área de cerâmica 

é de grande relevância na formação acadêmica dentro do curso de Artes Aplicadas 

com ênfase em cerâmica, bem como a busca e difusão de novos meios de expressão 

dentro da cerâmica. O tema Serra de São José é inspirador e o desafio foi 

envolvente. Destaco esta frase de Eliseu Visconti, que expressa de forma singular a 

minha proposta. 

 

"A natureza é um dicionário para ser consultado, um índice apenas. Tudo 

quanto o artista põe na sua obra deve estar mais dentro dele do que simplesmente 

naquilo que a visão descortina." (Eliseu Visconti) 

 

O produto final deste trabalho é uma série de peças artísticas em cerâmica 

de autoria própria, sobre as quais fora aplicada essa técnica de pintura, bem como 

as cores obtidas com as terras. Os motivos das pinturas são as imagens observadas 

na própria Serra de São José, fechando um ciclo de representação que enfatizou as 

particularidades do local, agregando investimento estético a essas peças. 

    

Fi. 23: Primeiros desenhos das peças finais feito por Elaine. 



       

Fig.24: Estudos feitos em miniatura das  peças em ponto de couro.     

  

          

                                        

Fig. 25: Estudos das peças com detalhamento decorativo feito por Elaine C. Ribeiro Chaves para as peças 

cerâmicas. 

 



Metodologia 

As amostras dos materiais terrosos foram coletadas e processadas com 

peneiração de malha 100,  posteriormente classificadas observando a sua coloração 

e aspecto sendo encontrado seis tonalidades, foram enumeradas e nomeadas. Após 

ser feito o seu processamento, metodologia utilizada nas aulas das disciplinas “O 

estudo da cor e sua aplicação na cerâmica” e “Formulação e aplicação de 

esmaltes”, que envolve trituração do material e peneiração. O foco foi dirigido ao 

objetivo de alcançar o melhor aproveitamento e realce das propriedades corantes 

do material para matizar as amostras transformando-as em pigmentos cerâmicos. 

As placas para testes foram preparadas em três estágios de secagem em ponto de 

couro, ponto de osso e placas biscoitadas, três placas cada uma em pontos 

diferentes de secagem para cada teste de cor, explorando assim qual seria o melhor 

estagio para a aplicação da pintura.  

 

          

          

Fig. 26: Amostras de terra processada e peneirada (foto de Elaine). 



  

  

Fig. 27: Testes realizados com a terra aplicada. Da direita para a esquerda placas queimadas à 900 

graus em forno de teste, placas em ponto de couro, placas queimadas à 1000graus . 

 

Em cada placa foi aplicada três camadas de tinta em degrade, para que se 

possa analisar os resultados de cor e cobertura nas diferentes camadas sobrepostas 

sua aderência e fixação. Os resultados destes testes possibilitaram com maior 

segurança analisar a densidade e coloração destes pigmentos cerâmicos antes de 

serem utilizados nas peças finais, garantindo assim os resultados almejados. 

As peças cerâmicas foram construídas através do método de belisque. O 

seu design também teve como foco o tema, formas diversificadas como bateias, 

pratos e garrafas. A bateia que nos tempos auríferos era muito utilizada nos 

garimpos na nossa região para lavar areias auríferas e cascalhos diamantíferos, 

além da beleza de sua forma, simbolicamente serviram de suporte para realçar as 



riquezas naturais de nosso ecossistema, assim como  garrafas e pratos . O design 

dos pés das garrafas enfatiza o movimento sereno e constante das  águas que 

descem a serra abrindo caminho por entre as rochas emoldurando a paisagem de 

forma escultural. 

Paralelamente, foram feitos desenhos de observação das paisagens e fotos 

dos elementos poéticos do lugar, criando assim o repertório de imagens utilizadas  

juntamente com a técnica desenvolvida. 

 

 

 

 

Fot.28: Garrafa medindo: 55cm de altura, por 25cm de largura, pintada à mão com dois 

tons de terras coloridas, tema da Serra de São José (semente). 



 

Fot.29: Garra medindo: 54cm de altura, por 26cm de largura na base, pintada à mão 

com dois tons de terra, tema da Serra de São José. 

 

 

Fot.30: Garrafa medindo: 44 de comprimento, por 25 de largura, pintada à mão com três 

tons de terras coloridas, tema da Serra de São José (líquens). 

 



 

Fot.31: Garrafa medindo: 34cm de altura, por 24cm de largura, pintado à mão com 

quatro tons de terras coloridas, tema da Serra de São José (líquens). 

 

Fot.32: Prato de três pés medindo: 44cm de largura, por 18 cm de altura, pintado à mão 

com um tom de terra colorida, tema da Serra de São José (semente). 



 

Fot.33: Prato medindo: 45cm de largura, por 5cm de altura, pintado à mão com um tom 

de terra colorida, tema da Serra de São José (musgo). 

 

 

Fot.34: Prato medindo: 46cm de largura, por 5cm de altura, pintado à mão com três tons 

de terra colorida,tema da Serra de São José (semente). 



Resultados 

 

Os primeiros testes feitos com o material terroso tiveram resultados  iguais 

quanto a coloração que se manteve após a queima à 900ºC (queima de biscoito), 

tanto nas placas biscoitadas quanto nas em ponto de couro e osso. Nesta primeira 

fase de teste foram acrescentadas às amostras (CMC) e uma pequena quantidade 

de água para aplicação da mesma em ponto mais aguado e menos aguado. 

Em segundo teste foi acrescentado goma arábica e também um pouco de 

água para facilitar a aplicação. 

O CMC atua na formulação com o papel de cola,  fixando os minerais que 

compõe a formulação antes da queima, facilitando o manejo das peças e ainda 

possui a importante função de aumentar a viscosidade, impedindo à rápida 

absorção da água pela peça.  

A goma arábica também atua como cola e é muito utilizada nas tintas de 

aquarela. 

Nos dois primeiros  testes os resultados foram bons em relação a cor que se 

manteve, mas ruim quanto a aderência  e fixação. 

Em um terceiro teste utilizando-se da composição do primeiro com CMC 

foram acrescentados 0,2% de bentônica e 20% de esmalte transparente (0,96) com 

o objetivo de melhorar a aderência e fixação, os oitos testes foram queimados à 

1000ºC em forno elétrico de teste obtendo-se resultados excelentes alcançando o 

objetivo almejado. 

A bentonita é uma argila de origem rochosa basaltica que tem o papel, 

dentro da formulação de esmalte,de agente de suspensão evitando a sedimentação 

do esmalte  misturado com água. 

O (0,96) é uma frita de baixa que funciona como um esmalte. 

No quarto teste utilizando da amostra dos segundo teste que continha 

goma arábica o mesmo procedimento foi feito acrescentado as mesmas 

quantidades de bentonita e esmalte transparente e o resultado também foi 

alcançado. 

Ambas composições tiveram os mesmos bons resultados aumentando a 

aderência e fixação mantendo-se a cor e aspectos inerentes, o que possibilitou à 

continuação do projeto com a criação dos elementos poéticos com o efeito 

aquarelado primeiramente no papel e posteriormente nas peças construídas. 



Como o resultado dos primeiros testes com placas não foi observado 

diferença quanto ao ponto de secagem das placas, a aplicação da pintura foi feita 

com as peças em ponto de couro para assim serem queimadas em mono queima. 

O efeito de aquarela foi obtido com sucesso. É possível observar uma certa 

textura decorrente do aspecto areento da terra  possibilitando assim conseguir um 

alto relevo no desenho. Essa característica é passível de ser modificada com o 

auxilio de uma peneiração de granulométrica mais fina, retirando assim este 

aspecto, tornando a tinta de terra mais fina. Mas aproveitando esta textura o 

desenho ganhou um aspecto mais interessante, sendo possível não só observá-lo 

mais também senti-lo com o tato, fora isso o aspecto terroso preservado traz mais 

naturalidade a pintura preservando assim a memória do material algo implícito 

também em minha memória e a maneira com que minha bisavó utilizava as terras 

com tinta. 

  

 

Conclusão 

 

 

O estudo apresentado como trabalho de final de curso na realidade, é para 

mim o começo de uma nova etapa e continuação de uma busca que considero ser 

infinita. 

O fazer artístico será sempre o meio pelo qual minhas necessidades 

interiores, experiências e vivencias, ganharam forma bi e tridimensional. A 

construção deste processo é uma necessidade expressiva de minhas inquietações e 

emoções. Vontade esta que me fez chegar até aqui almejando alçar novos vôos com 

destino ao aperfeiçoamento de toda a prática vivida desde meu ingresso no curso 

de Artes Aplicadas com ênfase em cerâmica e de todas as associações feitas com 

minhas vivencias anteriores e as que ainda viverei. As terras coloridas 

continuaram sendo a veia horta do meu trabalho, onde através dela seja irrigada 

novas experiências e oportunidades, tendo como bússola orientadora a minha  

sensibilidade. 

 

 

 



Glossário: 

- aquarela: tinta que se dilui em àgua. 

- engobe: mistura de argila líquida, óxidos e outros componentes.  

- esmalte: substância vitrificável. 

- esmalte de cinza: esmalte que utiliza cinza em sua composição. 

   - líquens: célula que cresce sobre pedras,troncos das árvores,etc.. 

   - musgos: tipo de planta criptogâmica. 

   - nanquim: tinta preta para desenho, originária da China. 

  - peça biscoitada: peça cerâmica queimada ou assada. 

  - ponto de couro: peça crua (ainda não passou pelo processo de queima). 

  - ponto de osso:peça crua, onde o processo de secagem está mais      

acelerado.     

  - queima de alta: queima onde a temperatura vai além de 900 graus C. 

  - queima de baixa: queima onde a temperatura vai além de 900 graus C. 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

 

CHAVARRÍA, J. A Cerâmica. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. 

BARNES-MELLISH, Glynis. Oficina de Aquarela. São Paulo: Ed. Ambientes e 

Costumes, 2012. 

DALGLISH, Lalada. Noivas da seca. Editora UNESP, Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2.ed., 2008. 

FRIGOLA, D. Cerâmica Artística. Lisboa: Editorial Estampa, 2008. 

OSTROWER,Fayga.Criatividade e Processos de Criação. Editora Vozes, 25 Ed.,2010. 

KANDINSKY, Wassily, Do espiritual na arte. São Paulo:Martins Fontes, 2.ed.,1996. 

OSTROWER,Fayga.Universos da Arte.Rio de Janeiro, 24 Ed. Elsever, 2004. 

   

 

http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=BARNES-MELLISH, GLYNIS&Flag=2

