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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para a humanidade, o vestir-se é pleno de um profundo significado, pois o espírito 

humano não apenas constrói seu próprio corpo como também cria as roupas que os 

vestem, ainda que, na maior parte dos casos, a criação e confecção das roupas fique a 

cargo de outros, por tudo isso, a ideia é propor algo que vai além das formas, das cores e 

dos tecidos. Várias são as referências que as obras de arte nos oferecem acerca da 

indumentária do passado, homens e mulheres vestem-se de acordo com os preceitos 

desse grande desconhecido, o espírito do tempo. 

Ocorreram no século XX múltiplas ações e movimentos que provaram o interesse 

recíproco entre os mundos da arte e da moda. As afinidades observadas visualmente 

correspondem a atitudes bem diferenciadas: repensar a vida por meio do vestuário, rever 

o sistema da moda, criar sinergias arte-moda para imprimir alma à indústria, enfim, 

empregar o vestuário como suporte da expressão artística, as novas atitudes 

transformam o status da arte e da moda. 

Além disso, atualmente a criação em moda trabalha dois lados para uma atuação com 

base na excelência profissional: o lado artístico – a moda como expressão de um artista; 

e o produtivo – de criar produtos e imagens de moda, atendendo a prazos e outras 

exigências do mercado. 

A moda é uma forma especializada de ornamentação do corpo, ela vê frequentemente às 

formas e os materiais do passado como fonte de inspiração para novos estilos. Os 

adornos possibilitam enriquecer nossos atrativos físicos, afirmar nossa criatividade e 

individualidade ou sinalizar nossa associação ou posição dentro de um grupo ou cultura, 

podendo opor-se as necessidades de conforto, movimento e saúde. 

 

Todo o processo desde a criação até a execução das peças foi testado e avaliado 

seguindo os princípios técnicos, como, possíveis formas e técnicas para melhor 

utilização da matéria-prima (argila), formato das peças (as quais chamei de módulos), 

proporção em tamanho, retração da argila, utilização dos módulos e aplicação destes em 

técnica de moulage, sua adaptação quanto à forma visual, resistência e caimento, 
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técnicas de queima, perfurações dos módulos... tudo isso numa vasta produção em série 

que ao final se deu em peças do vestuário, conceituais e exclusivas, referenciais a 

esculturas com bastante fluidez apesar de serem compostas por pequenas peças rígidas. 

 

 A moda conceitual é mais para fazer o espectador e consumidor de moda pensar e 

refletir. Parece paradoxal falar de uma moda que não está ali pronta pra ser usada e 

consumida, já que uma das características principais da moda é a sua efemeridade e 

mudança rápida como a velocidade da luz. O significado do conceito é como ultrapassar 

a fronteira da imaginação e transportar para o mundo dos sonhos, onde tudo pode e tudo 

se torna possível. 

 

A escola de arquitetura alemã Bauhaus (1919) discordava da idéia da arte pela arte e 

estimulava a livre criação a fim de ressaltar a personalidade do artista. Foi sem dúvida 

uma grande responsável pelo desenvolvimento dessa forma de arte que conhecemos 

hoje como conceito. 

As tendências têm grande importância em todo esse processo, pois elas não são capricho 

de modistas, são determinadas pela percepção dos acontecimentos da sociedade. A 

cópia e a produção em massa de peças de vestuário são cada dia mais acessíveis, o que 

incorre na valorização da “coisa feita à mão” e da excelência de bons acabamentos.  

E com isso proponho chamar atenção para o consumo exacerbado nos dias atuais, da 

valorização de padrões impostos pela indústria da moda, da falta de apego a objetos que 

carregam historias e sentimentos e da falta de conhecimento do que há por trás da 

criação e produção de peças, sejam elas artísticas ou não, e faço também uma breve 

introdução da descoberta do mundo cerâmico.  

O que caracteriza um artista é ele olhar para dentro de si mesmo. Toda experiência 

em arte é um experimentar-se, é a experiência de si mesmo, é uma pesquisa em você 

mesmo. Você não pode fazer experiências com os outros. Este silêncio do olhar para 

dentro à procura da origem você fica original, e não querendo fazer uma coisa 

diferente. É por isso que eu acho que criar está junto com o viver, que arte e vida são 

a mesma coisa.  (Amílcar de Castro ESTADO DE MINAS, Jornal. Entrevista, y 

Caderno Feminino & Masculino de 6 de junho de 2002). 
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2 INFLUÊNCIAS/ INSPIRAÇÕES  

 

Muitas foram minhas influências para a execução desse trabalho, minha querida avó 

paterna, Camélia, foi e sempre será a principal fonte de inspiração para meus trabalhos, 

criações, enfim para o modo de conduzir a vida, pois, no decorrer da sua, foi ativa, 

criativa, determinada, caprichosa, paciente e persistente em tudo que fazia. Foi através 

do modo como trabalhava tão habilidosa com tudo, que descobri e aprendi quando 

criança ainda, a importância do seu oficio, do que hoje tão bem valorizamos handmade 

(feito à mão) e que só na minha primeira graduação pude entender que ela, na sua 

simplicidade, se tornou autodidata em design, moda, tendências, artesanato, arte, entre 

outros. 

 

Com muito orgulho posso afirmar que todo meu interesse em criar com as mãos partiu 

dessa minha raiz forte e tão bem estruturada, pois se brotei, foi através dela, e é por ela e 

seus ensinamentos que hoje busco o crescimento como árvore, quando der flores e 

frutos estarei certa de que alguma forma já posso lhe representar, eterna vó Carmélia. 

  

Figura 1: Foto Carmélia Ferreira, acervo Lídia Ferreira. 
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Agora mais direcionado ao trabalho, fiquei encantada ao conhecer a arte criada pelo 

artista chinês Li Xiaofeng, quando em 2010 a marca de roupas Lacoste contou com sua 

colaboração no projeto Holiday Collector’s Series para desenvolver uma peça exclusiva 

para a marca. O resultado foi uma camisa pólo, construída com 317 fragmentos de 

porcelana conectados por fios de prata, modelados individualmente e pintados à mão 

pelo artista. A cultura chinesa está presente nos símbolos representados nas peças, 

repassando mensagens de sorte e fortuna. 

 

Através disso, fui pesquisar seu modo de criar e mais encantada fiquei ao descobrir o 

que estava por trás da maioria dos cacos utilizados na produção de suas peças. Eram 

muitas vezes, relíquias encontradas em escavações dos milhares de canteiros de obra 

que se espalham pela capital da China e datam da Dinastia Ming (1368 a 1644) e da 

Dinastia Qing (1644 a 1911). Outra descoberta também que me impressionou bastante 

foi a historia dos motivos que esses cacos e peças eram enterrados. 

 

Por fim, cito o artista e estilista Jum Nakao com a obra A Costura do Invisível, de 2004, 

onde por vários motivos me influenciou tanto na escolha do material para a criação das 

peças, quanto no apelo ao desprendimento das coisas.  

 

       

2.1 Artistas 

 

2.1.1 Li Xiaofeng 

 

Li Xiaofeng nasceu na cidade de Hubei em 1965, é um artista plástico chinês formado 

em muralismo (corrente artística do século XX caracterizada pela execução de grandes 

pinturas em murais sobre temas populares ou de propaganda nacional) pela Central 

Academy of Fine Arts de Pequim, onde decidiu ser escultor e hoje é mundialmente 

reconhecido por seu trabalho de confecção de "roupas" com fragmentos de porcelana, 

mas os cacos que formam suas obras não são porcelana comum. O artista compra a 

matéria-prima a quilo nos mercados locais, muitas vezes são relíquias encontradas em 

escavações dos milhares de canteiros de obra que se espalham pela capital da China e 

datam da Dinastia Ming (1368 a 1644) e da Dinastia Qing (1644 a 1911).  "Com esses 

cacos, formo novas peças do vestuário chinês que ganham o contorno de vestidos 

tradicionais, camisas, armaduras e até uniformes militares", contou 
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ele.(http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,esculturas-prontas-para-vestir-do-artista-chines-li-

xiaofeng-imp-,576111). 

 

Para costurar essas ideias, o artista usa fios de prata, que garantem mobilidade e leveza 

às esculturas. "O corpo humano e sua relação com a arte sempre me interessaram. É um 

prazer poder tocar e absorver as energias que os artesões ancestrais deixaram nesses 

cacos. Levei anos para encontrar a fórmula perfeita entre forma e movimento. 

Costumava costurá-las com fios de bronze, mas a prata, logo este material que era tão 

usado na antiga China, acabou sendo o metal ideal." E entre os temas que ilustravam as 

louças chinesas, Li explicou sua escolha: "São dois símbolos importantes da nossa 

cultura. A flor de lótus nasce na lama e simboliza pureza e força. Já os bebês eram sinal 

de que as famílias desejavam saúde para as crianças. Como a taxa de mortalidade era 

muito alta na época, pintar as louças com figuras de bebês era uma tradição e um 

desejo."(http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,esculturas-prontas-para-vestir-do-artista-chines-li-

xiaofeng-imp-,576111). 

 

Primeiramente me encantei pela idéia de juntar cacos de porcelana e através da 

modelagem tridimensional confeccionar roupas, e ao aprofundar no tema durante a 

pesquisa, mais encantada fiquei ao descobrir o porquê dos cacos muitas vezes utilizados 

serem considerados relíquias. Dentro do contexto histórico no período da Dinastia Ming 

e Qing (1368 a 1911) as mercadorias eram produzidas para uso imperial e eram 

altamente finalizadas seguindo todo o processo misterioso da porcelana, quando a peça 

não saía de acordo com os padrões de qualidade impostos, consideradas imperfeitas, 

eram esmagadas e enterradas para garantir que nenhum trabalho inferior deixasse a 

oficina, seja para o uso imperial ou exportação, sendo que, a China além de ter 

descoberto a ciência da porcelana também foi pioneira na exportação do produto. Até os 

dias atuais podem-se encontrar cacos ao redor da cidade industrial de Jingedezhen onde 

se localizava as oficinas. 

 

Desde sempre a arte e a arquitetura chinesa, representam conquistas significativas, 

tendo como aspectos da sua cultura o equilíbrio harmônico e uma sutil mistura de 

tradições e inovações tão bem expostas nas criações de Li Xiaofeng com os cacos 

cerâmicos, que também encantaram a conceituada grife Lacoste ao propor parceria para 

inovar na criação de uma camisa polo exclusiva através do projeto Holiday Collector’s 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,esculturas-prontas-para-vestir-do-artista-chines-li-xiaofeng-imp-,576111
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,esculturas-prontas-para-vestir-do-artista-chines-li-xiaofeng-imp-,576111
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,esculturas-prontas-para-vestir-do-artista-chines-li-xiaofeng-imp-,576111
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,esculturas-prontas-para-vestir-do-artista-chines-li-xiaofeng-imp-,576111
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Series o qual tem por objetivo por intermédio das artes juntarem arte e moda com o 

intuito de trazer novos clientes para consumir seus produtos.  

 

Figura 2: Li Xiaofeng, disponível em 

http://hifructose.com/2015/09/15/li-xiaofeng-makes-clothing-from-broken-porcelain/ acesso em setembro 

de 2017. 

 

Figura 3: Camisa pólo 

de porcelana, disponível em http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI155224-18055,00-

ARTISTA+CRIA+CAMISA+DE+PORCELANA.html acesso em setembro de 2017.  

http://hifructose.com/2015/09/15/li-xiaofeng-makes-clothing-from-broken-porcelain/
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI155224-18055,00-ARTISTA+CRIA+CAMISA+DE+PORCELANA.html
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI155224-18055,00-ARTISTA+CRIA+CAMISA+DE+PORCELANA.html
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2.1.2  Jum Nakao, A costura do invisível 

Jum Nakao é designer e diretor de criação, brasileiro e neto de japoneses, nasceu em 

São Paulo e vive na cidade onde localiza seu ateliê.  

 

Em 17 de junho de 2004, no maior evento de moda da América Latina, SPFW, 

elaboradíssimas roupas construídas em delicado papel eram desfiladas por modelos com 

perucas playmobil numa performance que simulava um desfile de moda. As roupas 

foram confeccionadas em papel vegetal de diversas gramaturas e modeladas 

milimetricamente sobre os corpos das modelos de forma primorosa, filigranas 

entalhados manualmente reproduziam rendas, gravações em altos e baixos relevos 

simulavam brocados. Foram consumidas meia tonelada de papel e ao final todos os 

vestidos meticulosamente construídos foram destruídos em cena pelas próprias 

modelos. (http://www.jumnakao.com) 

 

A Costura do Invisível recebeu o título de desfile da década pelo SPFW e foi 

reconhecido como um dos maiores desfiles do Século pelo Museu de Moda da França. 

É referência nas mais importantes publicações sobre moda e design do mundo e integra 

acervos internacionais de  museus de arte e moda. (http://www.jumnakao.com) 

 

Jum Nakao não se interessa em fazer simplesmente moda, todo o seu trabalho e sua 

pesquisa se baseiam na idéia de que a roupa, o desfile, a imagem, tudo faz parte de uma 

interface que pode ser usada para se comunicar, para educar e para estimular reflexões e 

diálogos. 

 

A costura do invisível, coleção registrada e descrita por ele em vídeo, livro e palestras, 

dá uma idéia dessa visão do papel do vestuário. Inspiradas nos trajes do final do século 

XIX, as roupas do desfile foram feitas com papel vegetal, em mais de 700 horas de 

trabalho de corte e rendado a laser, preparação e montagem, os looks foram surgindo 

aos poucos, num processo delicado e muito cuidadoso. Depois de vestir as roupas, 

apenas minutos antes do inicio da apresentação, as modelos foram avisadas de que 

deveriam rasgá-las na entrada final. A platéia não sabia que o material em questão era 

papel, o que aumentou a carga dramática. 
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O papel foi escolhido como suporte por sua importância histórica, prática e também por 

sua fragilidade. Um elemento aparentemente banal, certamente antigo, mas que foi 

trabalhado com tecnologia de ponta e grande esforço de modelagem, ou seja, 

representando o passado e o futuro. 

 

A coleção falava de impermanência, da relação que temos com o nosso corpo, da 

necessidade humana de registrar, guardar e também de se desfazer, destruir, trocar de 

pele. Era também uma maneira de abordar o imprevisível e de quebrar o ritmo de 

apresentações do evento, abrindo um espaço em que o produto final não fosse o mais 

importante, substituindo-o pela interação mais intensa com as emoções do publico e 

convidando a pensar.     

 

 

 

Figura 4: Coleção a costura do invisível, disponível em http://www.audaces.com/trajetoria-de-jum-nakao-

na-moda-2/ acesso em setembro de 2017. 

http://www.audaces.com/trajetoria-de-jum-nakao-na-moda-2/
http://www.audaces.com/trajetoria-de-jum-nakao-na-moda-2/


 17  

 

Figura 5: Jum Nakao, disponível em http://www.audaces.com/trajetoria-de-jum-nakao-na-moda-2/ acesso 

em setembro de 2017. 

 

Ao propor o tema para o trabalho de conclusão de curso logo o associei ao projeto tão 

bem executado da Costura do Invisível onde através da cerâmica pude vivenciar todas 

as etapas de moldagem, produção e modelagem das peças, tudo isso em um processo 

muito delicado e minucioso por ser considerada a matéria-prima ou produto utilizado 

não adequado para o universo da moda, sendo bem distante de tecidos e de algo 

passageiro, descartável embora muito frágil.  

 

A idéia foi de eternizar a peça ainda que conceitual como uma obra de arte, para que 

não nos prendamos a moda nos tornando patéticos e vitimas dela, em um vestir vazio 

tão bem imposto na cultura de massa, numa sociedade de consumo conspícuo.  

 

E também de reverenciar a moda juntamente com a arte fazendo com que o conteúdo 

criado não tenha um olhar somente de embalagem, mas sim que embale o pensamento 

das pessoas para o verdadeiro sentido de todo o conteúdo que está por trás de todo 

processo criativo, seja qual for ele. Enfim do invisível. 

 

 

 

 

http://www.audaces.com/trajetoria-de-jum-nakao-na-moda-2/
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3 PERCURSO ARTÍSTICO/ ACADÊMICO  

 

Várias foram às disciplinas que posso citar e associar a esse trabalho, toda minha 

trajetória no curso foi marcada pela importância das coisas, ou seja, o valor sentimental 

em tudo que de alguma forma aprendia com os professores e colegas e tentava 

transmitir para as peças criadas e tudo isso sempre associado à moda. 

 

No quarto período para ministrar a disciplina de Fundamentos da Comunicação, a 

universidade nos deu o privilegio de poder estar junto do professor Cristiano Lima, o 

qual com sua didática fenomenal e um dom incomparável para a comunicação, iniciou a 

transmissão de seus conhecimentos com esse poema: 

 

“Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. 

A alma é que estraga o amor. 

Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma (...) 

As almas são incomunicáveis. 

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas 

as almas não.” 

        A arte de Amar. Manuel Bandeira ( BANDEIRA, Manuel. Meus Poemas 

Preferidos. Rio de Janeiro: Ediouro) 

 

Logo nos foi proposto um trabalho prático e livre com o titulo de: Comunique-se! No 

qual expressaríamos quem somos nesta babel, nossa individualidade, identidade e 

influencias. 

 

A partir disso, passei a perceber o quão sou apegada a coisas que carregam sentimentos 

e histórias, meu projeto foi emoldurar um vestido usado na cerimônia de batismo de 

todos os irmãos de meu pai, confeccionado por minha avó, o que para época era traje 

exigido para tal acontecimento. 

 

Já possuía esta peça comigo desde o falecimento de minha avó. Enxerguei nela 

sentimentos, desde o trabalho impecável na confecção do vestido feito a mão por ela, a 

história que carregava de todos os seus filhos terem usado há mais de 60 anos na 

cerimônia do batismo quando ainda bebês. Aquilo para mim era arte! 
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Emoldurei a peça em um quadro passando a idéia que ela se eternizasse, como se fosse 

uma obra de arte, carregada de historias e sentimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 6: Quadro vestido. Foto Fernanda 

Nascimento. 

 

Há uma campanha publicitária eficaz e emocionante, manipuladora de determinada 

empresa de relógios suíça cuja propaganda é que você nunca é verdadeiramente o dono 

de um de seus produtos: apenas cuida deles para a próxima geração. 

 

Os objetos são nossa maneira de medir a passagem de nossas vidas. São o que usamos 

para nos definir, para sinalizar quem somos e o que não somos. Ora são as jóias que 

assumem esse papel, os móveis que usamos em nossas casas, peças e obras de arte, ora 

os objetos pessoais que carregamos conosco, ou as roupas que usamos. 

 

Daí a conceituação de arte que Aristóteles fixou nos seguintes termos: habito de 

produzir de acordo com a reta razão, isto é, de acordo com a idéia da coisa a fazer. 

(NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. 5 ed. Editora  Ática: 2000. 128p) 

Dentro desse significado, cabem tanto aquelas, quanto as manuais, que possibilitam a 

fabricação de objetos destinados ao uso, e que saem das mãos dos artífices. 
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A arte, seja qual for, restabelece a capacidade originaria da percepção. Se a nossa 

consciência pudesse comunicar-se diretamente com a realidade interior e exterior, a arte 

seria dispensável ou então os homens todos seriam artistas. 

 

Talvez, então, se realize o humanismo de Mondrian: “já não teremos necessidade de 

pintura e de escultura, porque viveremos na arte realizada.” (NUNES, Benedito. Introdução à 

filosofia da arte. 5 ed. Editora  Ática: 2000. 128p). 

  

 

 

 

3.1 Realizações nas disciplinas 

 

No terceiro período do curso, o professor Ricardo Coelho na sua disciplina de Plástica e 

Design, me apresentou o artista Aubrey Beardsley dentro do Movimento Art Nouveau 

como inspiração para a criação e execução de um tabuleiro de xadrez. Este artista foi 

um brilhante desenhista e ilustrador, e ao pesquisar sua arte me identifiquei com seus 

desenhos e ilustrações de moda para época. Seu traço firme e ao mesmo tempo fluido 

transmitia nas ilustrações caimento do tecido, modelagem e uma preocupação em estar 

criando tendências de moda. E ao pensar nos modelos dos vestidos associei a 

modelagem aos desenhos de longas caudas do artista. 
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Figura 7: Aubrey Beardsley, Salome página de 

conteúdo para as ilustrações na edição de 1904 da peça de Oscar Wilde disponível em 

http://c8.alamy.com/comp/B8MHJ9/aubrey-beardsley-salome-list-of-pictures-contents-page-for-the-

illustrations-B8MHJ9.jpg 

 

 Nas aulas de modelagem em placas também na disciplina de Plástica e Design tivemos 

como referência em vários trabalhos o artista Amilcar de Castro, considerado pelos 

críticos e historiadores da arte um dos escultores construtivos mais representativos da 

arte brasileira contemporânea e por ter suas esculturas, fundadas quase exclusivamente 

em duas ações (corte e dobra, que nem sempre vem juntas) sobre ferro e madeira, 

impressionam pela economia de meios e pela lição que oferecem sobre a capacidade 

afirmativa do gesto e o fato de realizarem a passagem do plano para o volume. Encanta 

ver a capacidade de transformar a matéria prima e me inspira a idéia de produzir algo 

distante do óbvio.  E os módulos criados partiu dessa referência tão bem expressas em 

suas obras, onde algo rígido, robusto e pesado como a matéria-prima utilizada se 

transforma em peças fluidas e com movimento. 

  

http://c8.alamy.com/comp/B8MHJ9/aubrey-beardsley-salome-list-of-pictures-contents-page-for-the-illustrations-B8MHJ9.jpg
http://c8.alamy.com/comp/B8MHJ9/aubrey-beardsley-salome-list-of-pictures-contents-page-for-the-illustrations-B8MHJ9.jpg
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Figura 8: Amilcar de Castro, escultura corte e dobra disponível em 

http://www.institutoamilcardecastro.com.br/corte-e-dobra.html 

 

 

Figura 9: Amilcar de Castro, escultura corte e dobra disponível em 

http://www.institutoamilcardecastro.com.br/corte-e-dobra.html 

 

 

 

 

 

3.2 Técnicas desenvolvidas/ Estudos preliminares 

 

Os primeiros estudos para o trabalho plástico deste Trabalho de Conclusão de Curso 

foram feitos criando possíveis peças modeladas a mão em diversos formatos, tendo 

como objetivo, aplicar através da técnica de bordado usando nessa aplicação a 

modelagem plana e moulage, porém, não com tecido e sim módulos cerâmicos. 

 

http://www.institutoamilcardecastro.com.br/corte-e-dobra.html
http://www.institutoamilcardecastro.com.br/corte-e-dobra.html
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Figura 10: Modelagens preliminares, foto Fernanda Nascimento 

 

Primeiro estudo de modelagem e aplicação dos módulos em um busto com bojo com as 

peças já definidas produzidas através de uma matriz/ molde. 

 

 

 

Figura 11: Estudos preliminares, foto Fernanda Nascimento. 
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3.2.1 Gestalt 

 

Termo alemão que significa: figura, estrutura, forma, configuração. 

Gestalt estuda como nosso cérebro percebe as formas, poderíamos traduzi-la como a 

“psicologia das formas”. Ela entende que nossa percepção das coisas se dá como um 

todo, de uma forma unificada e não em pontos isolados. (FILHO, João Gomes. Gestalt do 

objeto: sistema de leitura visual da forma. Escrituras Editora. São Paulo. Maio 2000.)  

 

Baseados numa série de experimentos, os psicólogos da gestalt descobriram diversas 

leis de percepção e essas leis são comuns para a grande maioria das pessoas. São elas: 

Segregação; 

Unidade; 

Unificação; 

Fechamento; 

Continuação; 

Proximidade; 

Semelhança; 

Pregnância da forma; (FILHO, João Gomes. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 

Escrituras Editora. São Paulo. Maio 2000.)  

 

Com base nesse estudo pude perceber que passei pelos processos de produção dos 

módulos cerâmicos partindo do principio das leis da gestalt, desde o inicio até a 

finalização das peças, pois em ordem há uma unificação na distribuição, arranjo e 

aplicação de cada módulo, sendo que, utilizando da proximidade e semelhança bem 

posicionadas, trazem harmonia, ordem e equilíbrio visual levando com isso ao 

fechamento da idéia de vários módulos na sua junção, formando uma só peça pela 

continuidade de elementos numa ordem estrutural definida. 

 

Essa continuação é a tendência dos elementos de acompanharem outros, de maneira que 

permitam a continuidade de um movimento numa direção já estabelecida, procurando 

alcançar a melhor forma possível, a mais estável e estrutural, juntamente com a 

proximidade onde os elementos próximos uns dos outros tendem a ser vistos juntos, e 

por conseguinte, a constituírem unidades. (FILHO, João Gomes. Gestalt do objeto: sistema de 

leitura visual da forma. Escrituras Editora. São Paulo. Maio 2000.)  
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Através da semelhança percebe-se que a igualdade espera a tendência de se construir 

unidades, de se estabelecer agrupamentos de partes semelhantes, formando assim, um 

vestido, uma unidade a qual possui alta pregnância da forma, pois, é rápida e fácil a 

compreensão da leitura na organização visual da forma. 

     

 

 

 

           Figura 12: Gestalt, disponível em http://www.zupi.com.br/gestalt/ 

 

 

 

 

http://www.zupi.com.br/gestalt/
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4 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO TRABALHO PLÁSTICO 

4.1 Estudos Técnicos  

 

4.1.2 Matéria-prima 

 

„„As argilas in natura apresentam cores relativamente uniformes, dentro de uma 

variedade de tonalidades cremes e marrons, entretanto, com a presença do fogo, as 

argilas se transformam, adquirindo solidez e cor. A partir desse momento, se tornam o 

que conhecemos como cerâmica‟‟. (KISLANSKY, Israel. Kislansky cerâmicas: argilas do Brasil. 

São Paulo SESI-SP editora, 2013. 192p.il.) 

 

As variedades de cores, dureza e acabamento que uma argila adquire dependerão de 

muitos fatores, entre eles, sobretudo, a temperatura de queima e o modo como este calor 

é produzido. 

 

„„A partir de 600
o
C as argilas se solidificam irreversivelmente, porém determinada 

argilas são capazes de suportar temperaturas elevadas, adquirindo grande resistência 

mecânica, por vezes maiores que suas rochas de origem‟‟. (KISLANSKY, Israel. Kislansky 

cerâmicas: argilas do Brasil. São Paulo SESI-SP editora, 2013. 192p.il.) 

 

„„Essas matérias-primas são constituídas de argila com comportamento plástico 

diferenciado e podem conter alguns constituintes (impurezas), como carbonatos, óxidos 

e matéria orgânica, que causam defeitos de caráter pontual nas peças produzidas‟‟. 

(KISLANSKY, Israel. Kislansky cerâmicas: argilas do Brasil. São Paulo SESI-SP editora, 2013. 192p.il.) 

 

Um dos aspectos mais importante deste trabalho é dar notoriedade à matéria em si, no 

caso a argila, por suas propriedades, qualidade, origem e beleza. 

 

A argila utilizada é natural, originaria da sedimentação de partículas transportadas pela 

ação do vento e da chuva, que se apresentam na forma pastosa ou de lama, extraída na 

cidade de Piedade do Rio Grande na região das Vertentes MG. E todo o seu 

processamento como extração, secagem, limpeza, moagem, classificação dos pós e 

hidratação foi feita por mim. 
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Identifiquei a argila como terracota, queimada a baixa temperatura, tendo como 

características: opacidade, porosidade, áspera e não vidrada, possuindo alto teor de 

ferro, boa ductilidade e resistindo a temperaturas de até 1100
o 
C. 

 

 A plasticidade foi suficiente para executar os processos de modelagem das peças, o que 

aumentava de acordo com o manuseio da produção. 

 

Foram de extrema importância as disciplinas de Processamento Cerâmico e Ciências 

dos Materiais, ministrada pelo professor Marcelo José Bondioli, onde pude entender 

todo o processo da argila desde sua composição até a queima, passando pelos métodos 

de preparação de misturas cerâmicas e processos de conformação. Também pude contar 

com sua colaboração no decorrer das pesquisas e estudos da matéria-prima acima citada 

tanto no estudo de queima em diferentes temperaturas quanto nos testes para a 

qualificação das argilas apresentadas.  

 

 

 

Figura 13: Argila bruta, foto Fernanda Nascimento. 
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Figura 14: Argila hidratada, foto Fernanda Nascimento. 

 

 

Figura 15: Argila em massa, foto Fernanda Nascimento. 
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4.1.3 Estudos de queima 

 

Foram feitos testes com diferentes argilas para um melhor entendimento de todo o 

processo técnico e para verificar qual estaria mais adequada para o trabalho proposto, 

sendo que a proposta foi usar uma argila pura, sem adição de componentes. De modo 

que, com esse estudo, pude entender sobre suas qualidades primarias. 

 

Primeiro módulo argila crua já seca, segundo módulo queimada a 900
o
C, terceiro 

modulo queimada a 1000
o
C e quarto modulo queimada a 1200

o
C, o mesmo para as três 

amostras. 

 

Amostra 1 (Professor Bruno) 

 

 

No decorrer do curso tivemos como base a argila processada do professor Bruno 

Amarante, resistente em alta temperatura, com boa plasticidade e ideal para os trabalhos 

realizados nas disciplinas. Com isso cito como amostra para uma comparação com as 

duas seguintes apresentadas: 

 

Amostra 2 (Arenosa clara) 
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Perda ao fogo 

 % PF= massa seca – massa queimada x 100 / massa queimada 

                         % PF= 5,41g – 4,89g x 100 / 4,89 

                         %PF= 10,63 

 

      

 

Porosidade aparente 

                          %PA= massa úmida – massa queimada / massa úmida – massa imersa 

                          %PA = 5,67g- 4,89g / 5,67g- 5,84g 

                           %PA = - 4.58 

 

Absorção de água  

                        %AA = massa úmida- massa queimada x 100 / massa queimada 

                        % AA = 5,67g – 4,89g x 100 / 4,89g 

                        %AA = 15,95 

 

 

Massa especifica aparente 

                     %MEA = massa queimada / massa úmida – massa imersa 

                     %MEA = 4,89g / 5,67g – 5,84g 

                     %MEA = - 28,76 

 

 

Características: 

Arenosa, baixa retração, sem plasticidade, baixa ductilidade e alta porosidade. Perde 

elementos e retrai consideravelmente a 1200
o
C. 
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Amostra 3 ( Utilizada) 

 

 

Perda ao fogo 

 % PF= massa seca – massa queimada x 100 / massa queimada 

                         % PF= 2,55g – 2,23g x 100 / 2,23 

                         %PF= 14,34 

 

 

               

Porosidade aparente 

                          %PA= massa úmida – massa queimada / massa úmida – massa imersa 

                          %PA = 2,67g- 2,23g / 2,67g – 2,68g 

                           %PA = - 44 

 

 

Absorção de água  

                        %AA = massa úmida- massa queimada x 100 / massa queimada 

                        % AA = 2,67g – 2,23g x 100 / 2,23g 

                        %AA = 19,73 

 

Massa especifica aparente 

                     %MEA = massa queimada / massa úmida – massa imersa 

                     %MEA = 2,23g / 2,67g – 2,68g 

                     %MEA = - 2,22 
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Características: 

 Baixa retração, média plasticidade, média ductilidade e alta porosidade. Perde 

elementos e retrai consideravelmente a 1200
o
C. 

 

4.1.4 Forno elétrico 

 

Todos os módulos foram queimados no forno elétrico, fornos de teste da universidade 

(LEC e DEMEC), como estes possuem um espaço reduzido precisou realizar varias 

queimas para que se chegasse ao montante necessário para e execução das peças. 

 

Dados da queima: 

 

Temperatura 1000º C 

Até a temperatura de 600º C acréscimo de 2º C por minuto, com um patamar de 20 

minutos ao atingir 600º C; 

De 600º C  a 1000º C acréscimo de 3º C por minuto, com um patamar de 20 minutos ao 

atingir 1000º C. 

 

Tempo de queima: 

 

5 horas até 600º C mais 20 minutos de patamar 

2 horas e 13 minutos até 1000º C mais 20 minutos de patamar 

Totalizando 7 horas e 53 minutos de queima mais tempo de resfriamento do forno. 

 

4.1.4.1 Especificação do Forno e consumo 

 

Modelo Potencia 

(W) 

Tensão (V) 

(50/60 Hz) 

 

Corrente 

(A) 

Faixa de 

temperatura 

de operação 

(
0
C) 

EDG F-7000 2000 220 9.0 100-1200 
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Tem como dimensões internas a capacidade de 7.00 litros. 

 

Com base nesses dados é interessante calcular o custo de cada queima a fim de se ter 

um entendimento maior já na parte de empreendedorismo. 

 

Potencia  

Pot = 2000 W = 2,0 kW 

 

Tempo 

▲t = 7 horas e 53 minutos = 473/60 

 

 

Calculo do Consumo 

Eel = pot. ▲t  C = 2,0. 473/60 Eel = 15.76kWh 

 

Considerando o valor do kWh a R$0,86 o custo da queima sai a: 

 

Custo da Queima 

C = 15.76. 0,86 = 13,55 

 

Ou seja, cada queima efetuada no forno de teste elétrico teve um consumo de R$13,55. 

 

Embora as peças não sejam comerciais, com o objetivo de produção em escala, 

considero importante obter os valores dos processos de produção, sendo que, o da 

queima geralmente é um dos mais significativos nos valores de custo embutido. 
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Figura 16       Figura 17 

 

 
Figura 18: Ilustrações de queima forno elétrico DEMEC, fotos Fernanda Nascimento. 
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Figura 19            Figura 20 

 
Figura 21: Ilustrações de queima forno elétrico LEC, fotos Fernanda Nascimento. 
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5 TECNICAS DE MODELAGEM / QUEIMA 

 

Duas técnicas diferentes foram usadas para a produção das peças, sendo elas, a técnica 

de placas para os módulos e molde para os mini manequins. 

 

 5.1 Placas: 

 

       
   Figura 22                                                                 Figura 23 

 

 
                          Figura 24: Ilustrações abertura de placas, fotos JúlioVilela. 
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Figura 25: Placa aberta, foto Fernanda Nascimento. 

 

 
Figura 26: Peças modeladas, foto Fernanda Nascimento. 

 

 

Figura 27: Peças modeladas e perfuradas, foto Fernanda Nascimento. 
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5.2 Molde: 

 

 
Figura 30: Molde em gesso, foto Fernanda Nascimento. 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Produção em molde de gesso, foto Fernanda Nascimento. 
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5.3 Técnicas de queima 

 

Alguns dos mini manequins foram queimados no forno a lenha catenário, na 

temperatura de 1000 ºC ocorrendo como já é de se esperar diferença no tom das 

cerâmicas, o que ocorre de acordo com a posição das peças dentro do forno, maior 

ductilidade e intensificação da cor onde a incidência da chama é maior. 

 

 

 

 
Figura 32: Queima catenário, foto Tainã Cordeiro 

 

 
 Figura 33: Queima das peças, foto Fernanda Nascimento. 
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             Figura 34: Produção queimada, foto Fernanda Nascimento. 
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6 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO PRÁTICO 

6.1 Peça:  Vestido Sereia 
 

 
Figura 35: Vestido sereia, foto Flávio Fernandes. 
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Neste vestido carrego um pouco da vida simples de meu pai, onde nomeei como sereia 

baseado no seu hobby que é a pescaria e por tão bem vivenciar esse universo desde 

minha infância. 

 

A modelagem utilizada foi plana com aplicação dos módulos em formato de escama 

sobre o tecido Oxford de fundo, servindo como forro e dando suporte para a seqüência 

do bordado. 

 

O vestido pesa 7,850kg. 

 

As diversas nuances no tom da cerâmica se deu devido a utilização das argilas 

mencionadas com diferentes  características e as diversas queimas efetuadas no forno 

elétrico do Ctan (LEC) e Santo Antonio (DEMEC).    
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Figura 36: Vestido sereia lateral, foto Rui Ernani Teixeira. 
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Figura 37: Vestido sereia frente, foto Rui Ernani Teixeira. 
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Figura 38: Vestido sereia costas, foto Rui Ernani Teixeira. 
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6.2 Peça: Vestido Fuxico Cerâmico 
 

 

 
Figura 39: Vestido fuxico cerâmico pilotagem, foto Fernanda Nascimento. 

 
Já neste vestido me inspiro nos fuxicos de minha avó, na forma de conduzir sua vida 

toda dedicada ao artesanato, às diversas possibilidades de criação, a mistura de técnicas 

acrescentando crochê à cerâmica através da moulage. 

 

O vestido pesa 7,100kg. 

 

Moulage é um fenômeno típico da historia da roupa ocidental. As elegantes vestes da 

antiguidade, modeladas tridimensionalmente, podem ser consideradas como suas 

primeiras antecessoras. É uma técnica de criação e produção em três dimensões que 

proporciona grau considerável de liberdade em termos de design. O ponto de partida é o 

tecido, o qual é disposto em torno do corpo e fixado em pontos estratégicos, uma 

técnica artesanal minuciosa, poderia ser chamada de escultura em tecido, é a alma da 

alta-costura. É a melhor forma de perceber a individualidade e a exclusividade expressa 

no vestuário. O que nesse caso, substituí o tecido pelos módulos cerâmicos.  
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Figura 40: Vestido fuxico cerâmico frente, foto Rui Ernani Teixeira. 
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Figura 41: Vestido fuxico cerâmico costas, foto Rui Ernani Teixeira. 
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Figura 42: Vestido fuxico cerâmico lateral, foto Rui Ernani Teixeira. 
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6.3 Instalação: Vista-se de amor ao próximo, independente dos padrões, somos 

todos iguais. 

 

 
Figura 43: Instalação, foto Fernanda Nascimento. 
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A proposta para a instalação é fechar o trabalho com o símbolo da alta-costura 

representado em miniaturas produzidas através da técnica de molde, tendo como 

matéria-prima a argila utilizada nas peças a qual foi realizado todo um estudo, a idéia é 

representar em peça a amostra da argila. 

 

“A moda nos condena a muitos desatinos, o maior dos quais é nos tornarmos seus                                             

escravos”. Napoleão Bonaparte. (STEVENSON, NJ. Cronologia da moda; tradução Maria Luiza 

Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. p 15.) 

 

No contexto poético, transmiti através dos manequins que representa a indústria da 

moda, onde, medidas são impostas como padrão de beleza, o fechamento da idéia 

principal do trabalho de conclusão de curso que, através da arte, possamos repensar o 

conteúdo da moda, enfatizar o vestir vazio, algo que não nos trás felicidade, para que 

não nos prendamos a ela nos tornando vítimas dela. 

 

Enfim, que possamos nos vestir de amor ao próximo, pois, medidas não nos tornam 

diferentes de ninguém. Independente dos padrões, somos todos iguais! 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É certo que sinais de arte notam-se no vestuário, na decoração, nos produtos de 

artesanato, nos produtos industriais e assim por diante. Fazer arte significa “formar” 

conteúdos espirituais, dar uma configuração à espiritualidade, traduzir o sentimento em 

imagem, exprimir sentimentos. 

 

Foi o que no decorrer de todo o trabalho de conclusão de curso em artes aplicadas tentei 

passar ao compartilhar todo esse processo de criação, desde o processamento da 

matéria-prima utilizada, a argila no seu estado bruto de origem às peças finalizadas, não 

só como vestidos conceituais no ramo da moda, mas peças consideradas por mim, 

artísticas devido ao trabalho, ao processo, as técnicas, aos conceitos, as historias e 

influências, aos estudos de queima e material, ao conhecimento vivenciado e adquirido 

através da orientação e pesquisa realizada. E a arte para mim não significa intuir, 

conhecer, contemplar, mas fazer produzir, realizar, mais precisamente “fazer” no 

significado mais intenso do termo, isto é, produzir um objeto real, físico, material, onde 

deixo um pouco de mim juntamente com ele e levo sempre um pouco dele comigo.  

 

A arte nos da à possibilidade de comunicar a concepção que temos das coisas através de 

procedimentos que não podem ser expressos de outra forma. Os artistas em geral não 

nos dão uma explicação clara uma vez que a obra é a própria explicação, porquê se 

fossem capazes de dá-la em forma de palavras, então seriam escritores!  

 

Embora a arte não seja somente executar, produzir, realizar, e o simples “fazer” não 

basta para definir sua essência. A arte é também invenção. Ela não é execução de 

qualquer coisa já fantasiada, realização de um projeto, produção segundo regras dadas 

ou predispostas, ou seja, ela é caracterizada precisamente pela falta de uma lei universal 

que seja sua norma e a única norma do artista é a própria obra que ele está fazendo. 

 

Três definições tradicionais: a arte como fazer, como conhecer ou como exprimir. As 

definições mais conhecidas da arte, recorrentes na historia do pensamento, podem ser 

reduzidas a três: ora a arte é concebida como um fazer, ora como um conhecer, ora 

como um exprimir. 
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Foi através dessas definições que passei pelos quatro anos do curso de artes aplicadas, 

absorvendo o melhor que a arte pode me proporcionar e procurar vivenciá-la da melhor 

maneira possível, tanto na vida profissional quanto na pessoal, tentando também 

descobrir se ao estudar artes aplicadas produziria arte ou artesanato, se minha formação 

seria de artista ou artesã e o que entendi foi que o artesanato é uma parte da técnica da 

arte, mas a técnica da arte não se resume no artesanato, sendo ele a parte da técnica que 

se pode ensinar, mas há uma parte da técnica de arte que é por assim dizer, a 

objetivação, a concretização de uma verdade interior do artista. Esta parte da técnica 

obedece segredos, caprichos imperativos do ser subjetivo, em tudo o que ele é, como 

indivíduo e como ser social. Isto não se ensina e reproduzir é imitação.  

 

Através disso, tentei ao máximo sintetizar passagens no decorrer do curso que me 

marcaram como aprendiz e transportar para o trabalho de conclusão de curso com o 

simples objetivo desde a proposta do tema a execução das peças, de conhecer, 

pesquisar, estudar e praticar através de técnicas artesanais e de design e principalmente 

me expressar no decorrer do trabalho sobre conceitos, emoções, valores, sentimentos 

únicos do meu ser, tentando com isso fazer arte, mesmo que da minha maneira o que a 

faz tornar única e singular. 

 

Por tudo isso, proponho também uma continuação e desdobramento deste meu trabalho 

com a intenção em participar de feiras de moda, cerâmica e artesanato em formato de 

exposição, onde não somente a peça estará exposta, mas também a ideia e o pensamento 

que embasou todo o processo do trabalho, o qual foi traduzido e representado em 

vestidos conceituais e uma instalação com um forte apelo para os dias atuais. 

 

Enfim, espero que tenha feito vocês repensarem a vida por meio do vestuário, revendo o 

sistema da moda e criando sinergias arte-moda para imprimir alma não só na indústria, 

mas no artesanato e na arte como um todo, pois ela ainda está sendo criada à nossa 

volta, com o objetivo de abrir nossos olhos quase que diariamente para novas 

experiências e forçando-nos assim, a reformular nosso modo de ver o mundo e como 

cita Isaias na passagem bíblica, sendo todos nós feitos de barro e obra das tuas mãos, 

Senhor, que possamos todos nós darmos sequência nessa sua grandiosa obra que nos foi 

deixado. Porque a vida sim, essa é uma verdadeira obra de arte. 
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