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1 INTRODUÇÃO  

 

Composto de poeira cósmica, o nosso planeta passou por bilhões de anos 

de evolução até se tornar o que é hoje. Em todas as etapas, a ‘Mãe Terra’ nos 

provou a sua força reprodutiva provinda dessa magnífica e ordenada poeira mágica 

que é o Cosmos. Ela entregou ao homem tudo o que ele necessita para entender e 

compreender o seu meio ambiente e, no entanto, ele é hoje a criatura que mais a 

desafia. O homem está se abstendo de suas necessidades vitais, desconhecendo a 

sua coexistência com esse uníssono organismo, gerando um estremecimento 

inconsequente, ignorando o olhar para a natureza, para o próximo e por fim a si 

mesmo. O resultado dessa instabilidade reflete-se na extinção de espécies, na 

poluição dos mares, na destruição de recursos naturais, nas guerras e doenças que 

afetam o planeta e o próprio homem. 

 

 

Figura 1 – Representação artística de uma Galáxia – 
(<http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2014/07/9-videos-absolutamente-

inspiradores-sobre-o-cosmos.html>) Acesso em 14.10.2015 

 

O astrofísico Carl Sagan (1934-1996) definiu assim o termo ‘Cosmos’: 

“- O cosmos é tudo o que já foi, tudo o que é e tudo que será". 

(<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmo>) Acesso em 14.10.2015. 

 

 

Por meio do conceito de Poeira Cósmica – que em meu trabalho é representada 

pela argila – desejo mesurar a magnificência do Cosmos e fazer apologia à natureza 

através da argila em forma de joias cerâmicas. 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2014/07/9-videos-absolutamente-inspiradores-sobre-o-cosmos.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2014/07/9-videos-absolutamente-inspiradores-sobre-o-cosmos.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmo
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2014/07/9-videos-absolutamente-inspiradores-sobre-o-cosmos.html
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Antes de qualquer coisa, devo esclarecer que será usado o termo “joias 

cerâmicas” e não “bijuterias” por se tratar de um processo artesanal e artístico com 

resultados únicos e, portanto, preciosos como joias.  

A história da humanidade nos revela como os ornamentos pessoais foram 

importantes na formação da identidade e valores de muitos povos. As joias 

cerâmicas deste projeto despontam alguns pensamentos e ansiedades da 

sociedade contemporânea.  

Provocadoras de emoções, as joias cerâmicas podem rememorar as forças dos 

antigos amuletos e talismãs, que nos acompanham nos caminhos irregulares e 

curvilíneos da vida. 

Seu brilho é composto por matérias primas como, por exemplo, o vidro fundido, 

com seu resplandecer infinito e faiscante que nos remete aos encantadores corpos 

celestes. 

As joias cerâmicas devem, através de sua origem material, promover um 

momento de reflexão, acompanhando seu usuário na jornada de encontro ao 

caminho, ao equilíbrio consigo mesmo e com o planeta.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O efeito revelador da obra Cosmos, de Carl Sagan, as linhas eternas de 

Hundertwasser, o simbolismo complexo e curvilíneo de Klimt, a fascinação de 

Lalique pelo mundo dos opostos, as magníficas gemas cerâmicas de Jennie Lorette 

Keats e o poder da natureza e dos talismãs demonstrados pela cultura Tairona me 

inspiram e fazem parte desse projeto. 

É todo um caminho que justifica e direciona a escolha do tema em um 

trabalho como esse, por isso, farei a minha justificativa pelo tema em dois 

subtópicos.  

A seguir uma relação mais detalhada dos artistas e obras que mais me 

inspiraram para esse projeto, assim como também, alguns momentos do meu 

caminho pelo curso de Artes Aplicadas. 
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2.1 Influências 

2.1.1 Friedensreich Hundertwasser 
 

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) foi um pintor e arquiteto austríaco 

que amava a natureza. Suas linhas, sua arte e suas cores sempre estavam em 

meus caminhos, há mais tempo do que eu posso imaginar. 

 

 

Figura 2 -"O Grande Caminho" 1955 - 162x160cm - Friedensreich Hundertwasser 
Técnica mista: acetato de poli vinil em duas tiras unidas  

de lona preparada com giz e zinco branco. Galeria Belvedere, Viena, Áustria. 
(<http://www.hundertwasser.com/paint/view-224>) Acesso em 14.10.2015 

http://www.wikiart.org/en/friedensreich-hundertwasser/the-big-way 

 

As espirais começaram a aparecer no trabalho de Hundertwasser em 1953, 

depois que ele assistiu na Universidade Médica de Viena um documentário francês 

de nome “Images de la Folie”, (Imagens da Loucura), que relatava a criatividade dos 

desenhos de pacientes psiquiátricos. Foi quando Hundertwasser observou alguns 

pacientes desenharem espirais.  

Desde a minha infância eu gostava de formas curvilíneas enroladas e 

espirais, com o tempo entendi que essa forma aparecia em várias culturas e 

religiões, sendo inerentes ao ser humano.  

Conforme a Psicologia da Gestalt1 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Gestalt) 

(Acesso em 08.11.2015) esse fenômeno sobre a percepção humana se explica 

através do funcionamento dinâmico, independente e autorregulador dentro do 

                                                 
1
 Psicologia da Gestalt: É uma teoria que estuda como os seres humanos percebem as coisas. A 

palavra Gestalt vem do alemão e significa “Forma”. Fonte  
(<http://ned.unifenas.br/cursosgratuitos/Gestalt/Gestalt.aspx>) Acesso em 08.11.2015. 

http://www.hundertwasser.com/paint/view-224
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gestalt
http://ned.unifenas.br/cursosgratuitos/Gestalt/Gestalt.aspx
http://www.hundertwasser.com/paint/view-224
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sistema nervoso central que na procura de sua própria estabilidade tende a 

estruturar e organizar as formas. Essa estruturação explica, por exemplo, como os 

diferentes povos caracterizam grupos de estrelas e reconhecem constelações no 

céu. A configuração ideal mais conhecida é a Proporção Áurea2 dos arquitetos e 

geômetras gregos, o que explica muitas das formas que se tornam agradáveis aos 

olhos.  

Logo abaixo coloquei uma das observações que Hundertwasser fez sobre a 

sua obra “O Grande Caminho” (figura 2):  

 

 “Essa espiral, eu acredito em azul e vermelho, deu para meu trabalho um impulso 

decisivo. Eu estava tonto com a percepção que a espiral irregular é a principal 

metáfora para a vida e a morte.” (HUNDERTWASSER,1993, p. 46) 

 

Provavelmente a tradição da Arte Nova de Viena, cidade onde ele nasceu e 

viveu muitos anos, inclinou Hundertwasser a representar mais intensamente a forma 

espiral.  

O poema “A Linha da Vida” é uma afirmação à pintura “O Grande Caminho”, 

articulando que a vida é assim mesmo, cheia de “surpresas”: 

A LINHA DA VIDA 

É qualquer coisa menos reta. 

Às vezes, um caminho largo, 

às vezes, uma trilha estreita, 

às vezes íngreme, 

às vezes calma como a água que flui lentamente. 

 

Cada dia é diferente do anterior 

e os posteriores, cheio de surpresas. 

E ainda assim tem suas leis precisas 

em cada porção mais pequena. 

 

A vida é a maior aventura. 

É a grande viagem. 

É o grande caminho. 

(HUNDERTWASSER, Quando alguém sonha sozinho, 2003, p. 12) 

                                                 
2
 Proporção Áurea: Também chamado de número de ouro é o representante matemático da perfeição 

na natureza. Este tem um valor arredondado a três casas decimais de 1,618 que é denotada 

pela letra grega  (PHI), em homenagem ao escultor Phideas (Fídias), que a teria utilizado para 
conceber o Parthenon. (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Proporcaoaurea>) Acesso em 08.11.2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1urea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Phi
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Ao longo de algumas décadas, como resultado de um amadurecimento de 

visão do mundo, Hundertwasser criou a teoria das “cinco peles”. Logo, percebemos 

a relação entre o seu desenho sobre a teoria das cinco peles e as espirais de seus 

quadros. Para Hundertwasser, o ser humano possui cinco “peles” sobrepostas: a 

primeira é a sua própria epiderme, a segunda são as roupas que veste, a terceira é a 

casa que habita, seu território. A quarta pele, sua identidade cultural, e por fim, a 

quinta, que é o planeta Terra. Essas são todas as camadas que nos envolvem 

(RESTANY, 2003). 

 

Figura 3 - A teoria das "Cinco Peles" de Friedensreich Hundertwasser  
(RESTANY, Pierre, 2003, O poder da Arte Hundertwasser, p. 15) 

(<http://www.hundertwasser.com/skin>) Acesso em 15.10.2015 

 

2.1.2 “Cosmos” de Carl Sagan  
 

Cosmos3 foi uma minissérie criada pelo astrofísico americano Carl Sagan 

(1934 – 1996) e sua esposa Ann Druyan. Por meio dessa incrível minissérie 

científica, Carl Sagan afirmou seu talento como comunicador e conseguiu abrir um 

portal para o universo, desmistificando e esclarecendo o que é o Cosmos para o 

mundo.  

                                                 
3
 Cosmo ou cosmos (do grego antigo κόσμος, kósmos, "ordem”, “organização", "beleza", "harmonia") 

é um termo que designa o universo em seu conjunto, toda a estrutura universal em sua totalidade, 
desde o microcosmo ao macrocosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas deste Universo 
ordenado, desde as estrelas, até as partículas subatômicas.  
(<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmo>) Acesso em 15.10.2015. 

http://www.hundertwasser.com/skin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmo
http://www.hundertwasser.com/skin
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Já na minha infância esse programa era um dos meus prediletos e era 

apresentado sempre à tarde, quando eu voltava da escola. Eu achava incrível 

quando a “Nave da Imaginação de Carl Sagan” passava por aquela imensa e 

brilhante espiral que ele chamava de galáxia! Esse programa sempre me inspirou e 

até hoje gosto de documentários e filmes que falam sobre a natureza, o espaço e  

ficção científica.  

Essa minissérie abraça diversos temas científicos que falam desde a origem 

da vida até um ponto de vista mais realista de nosso lugar no universo.  

No texto abaixo, Carl Sagan fala em uma conferência sobre a histórica 

fotografia tirada do planeta Terra, a 6,4 bilhões de quilômetros de distância que 

ganhou o nome de “Um pálido ponto azul”: 

 

Figura 4 - "Um pálido Ponto Azul" - 1990 - Voyager 1 –  
(<http://flaviosiqueira.com/2012/07/13/o-palido-ponto-azul-2/>) Acesso em: 22.10.2015 

 

“As nossas posturas, a nossa suposta auto importância, a ilusão de termos 

qualquer posição de privilégio no Universo, são desafiadas por este pontinho de 

luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que 

nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que 

vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. 

A Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga vida. Não há outro lugar, 

pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, 

sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por 

enquanto. 

Já foi dito que astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. 

Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta 

imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa 

responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros, e para 

preservarmos e protegermos o "pálido ponto azul", o único lar que 

conhecemos até hoje.” (SAGAN, Carl, 1996, em uma conferência, Wikipédia) 
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2.1.3 René Lalique 
 

Um dos grandes criadores da joalheria moderna, o francês René Lalique 

(1860-1945) também se encontra em meu “salão” das influências. Uma das mais 

fantásticas criações que consagrou o artista como joalheiro da Arte Nova é o broche 

peitoral chamado “Mulher-Libélula” (figura 5) que hoje faz parte do acervo do museu 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Esse broche, que eu tive a honra de contemplar 

pessoalmente, é constituído por uma enorme libélula em esmalte e ouro, de asas 

abertas, trabalhadas com notável decoração de esmalte vitral enriquecidas por 

diamantes, esmaltes e opalas. Da boca escancarada do inseto com garras de grifo, 

sai um busto de mulher, esculpido em gema crisópraso. A sua cabeça é coberta por 

um elmo decorado com duas figuras de escaravelhos em ouro esmaltado. O corpo 

longilíneo do inseto, também em ouro esmaltado, apresenta ainda gemas de 

calcedônias em cabochão4.  

A combinação da figura feminina com o inseto que simultaneamente atrai e 

repele, tornando-se uma criatura hibrida com ferozes garras de grifo, reflete um 

mundo de opostos.  

 

Figura 5 - "Mulher- Libélula"  
Broche peitoral de René Lalique (1860-1945) – A. 23 cm; L. 26,5 cm 

(<http://inweb.museu.gulbenkian.pt/ficha.aspx?id=322>) Acesso em 23.10.2015. 

                                                 
4
 Cabochão ou cabuchão é um termo usado em gemologia, que define uma gema lapidada na forma 

arredondada, sem faces. Um cabochão sempre tem a parte superior convexa (arredondada para fora) 
e aparte inferior pode ser plana, convexa ou côncava. 
(<http://www.dicionarioinformal.com.br/cabochão>) Acesso em 15.10.2015 

http://inweb.museu.gulbenkian.pt/ficha.aspx?id=322
http://www.dicionarioinformal.com.br/cabochão
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2.1.4 Gustav Klimt 
 

O artista austríaco Gustav Klimt (1862 – 1918) era um pintor simbolista que 

se destacou dentro do movimento da Arte Nova. Um de seus quadros que influencia 

mais o meu trabalho é a obra “A Árvore da Vida” que se encontra hoje no MAK, 

Museu de Artes Aplicadas, Viena, Áustria.  

 

Figura 6 - A Árvore da Vida - 1908 - Gustav Klimt – Pintura a óleo e foleado a ouro  
 Painel de três partes tendo um total de 2 metros de altura por 8 metros de largura 

(<http://www.wikiart.org/en/gustav-klimt/the-tree-of-life-stoclet-frieze>) Acesso em: 23.10.2015 

 

Esse quadro também conhecido como “Stoclet-Fries” é uma obra distribuída 

em três painéis que Gustav Klimt elaborou para o engenheiro e banqueiro Adolph 

Stoclet. O quadro mostra a “A Árvore da Vida” ou a árvore do mundo que na 

mitologia de muitas nações é um símbolo antigo da ordem cósmica. Para os judeus 

e egípcios, a árvore é um símbolo de eternidade. As cores dourado e marrom 

predominam no quadro, e por isso é dito que pertence ao “Período Dourado” de 

Klimt. O fundo do quadro é todo em amarelo claro. Em primeiro plano à esquerda, 

está uma mulher, no centro a árvore da vida, e à direita, um casal se abraçando.  

A mulher à esquerda significa as nossas expectativas e inseguranças. Ela é 

belíssima, coberta de joias e com um vestido repleto de estampas triangulares que 

cobrem quase todo o seu corpo. 

No centro do quadro encontra-se a árvore da vida. Ela está sobre a terra 

verde e marrom repleta de flores. Os tons dourados na árvore da vida representam a 

http://www.wikiart.org/en/gustav-klimt/the-tree-of-life-stoclet-frieze
http://www.wikiart.org/en/gustav-klimt/the-tree-of-life-stoclet-frieze
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vida eterna do sol. O tronco e suas hastes tem a cor marrom e são repletos de 

pequenos triângulos e retângulos irregulares. Algumas dessas formas representam o 

“Olho de Hórus”, que era um importante símbolo de poder na mitologia egípcia, pois 

segundo eles, os olhos eram os espelhos da alma. Em cima de um galho está uma 

ave de cor escura que provavelmente é um falcão significando outra vez o Deus 

egípcio Hórus, que era o “Deus dos Céus”. Ele era representado em gravuras como 

um homem com a cabeça de um falcão, e seus olhos interpretam as forças do sol e 

da lua. Os círculos no tronco da árvore representam as vidas passadas, a morte e o 

renascimento, dando então a ideia da vida eterna. As torções, giros e curvas em um 

emaranhado de galhos grossos, videiras e longos fios finos expressam a 

complexidade da vida. 

À direita da obra está um casal se abraçando, é quando Klimt demonstra um 

momento de conclusão, de paz e comunhão, ao contrário da mulher à esquerda que 

está insegura, sozinha e cheia de expectativas. O casal veste uma roupa repleta de 

círculos, círculos parecidos com os do tronco da árvore e estão se abraçando 

representando um ato de união. 

Gustav Klimt transformou a obra “A Árvore da Vida” em uma mensagem 

atemporal de alcance universal. Essa árvore que cresce até aos céus é o desejo e o 

anseio das pessoas em alcançar o inatingível sem perder suas raízes profundas e 

seguras.  

“Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do 

alcance da nossa razão” 

”Com sua propensão para criar símbolos, o homem transforma inconscientemente 

objetos ou formas em símbolos (conferindo-lhes assim enorme importância 

psicológica) e lhes dá expressão, tanto na religião quanto nas artes visuais”. 

JUNG, Carl Gustav, O Homem e seus símbolos, p 232, Editora Nova Fronteira 

 

Em meio a um emaranhado de galhos, giros e fios, a complexidade da vida 

se realiza de forma autossuficiente, imediata e incondicional. Klimt uniu o simbolismo 

da mitologia egípcia e os desejos humanos mais profundos com muita força e 

beleza, em um tópico que é eterno. 

(<http://www.symbology.de/www.symbology.de/Epistulae/Eintrage/2014/11/28_Der_

Baum_des_Lebens.html>) 

http://www.symbology.de/www.symbology.de/Epistulae/Eintrage/2014/11/28_Der_Baum_des_Lebens.html
http://www.symbology.de/www.symbology.de/Epistulae/Eintrage/2014/11/28_Der_Baum_des_Lebens.html
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2.1.5 As Gemas Cerâmicas de Jennie Lorette Keatts 
 

Foi mais recentemente que tive a grata surpresa de conhecer o trabalho da 

joalheira e ceramista norte-americana Jennie Lorette Keatts, através de seu blog 

“Turning Mud Into Gemstones” (Transformando barro em pedras preciosas, em 

tradução livre). De forma surpreendente notei que suas peças tinham uma conexão 

direta com meu processo criativo, além de serem excepcionalmente inspiradoras. 

Jennie estudou design de joalheria, e faz suas peças com uma combinação 

de cerâmica, prata e outros metais. A parte cerâmica de suas joias ela modela em 

forma de cabochões, que emulam as gemas, que uma vez biscoitados, recebem 

diversas camadas de vidrados e são queimados a cone 6 em redução. Às vezes, ela 

faz mais de uma queima de esmalte, e alterna redução com oxidação, atribuindo às 

suas “gemas” uma profundidade de cor e texturas ‘multidimensionais’. 

Em seu website, ela relata seus processos técnicos, e revela também que as 

pequenas peças cerâmicas, ao sair do forno, passam por um processo abrasivo, 

com a pedra de lapidador. A partir disso, ela monta essas gemas cerâmicas em joias 

de prata, em sua maioria, com temáticas associadas à natureza, como sua série de 

folhas de Gingko Biloba (Figura 8) e também algumas figuras antropomórficas, que 

remetem à mitologia. Percebo aproximações com a obra de René Lalique, no que 

tange à complexidade das formas, as torções, assimetria, multiplicidade de cores e 

diferentes nuances de brilho. Notei um uso recorrente da espiral em suas peças, 

sobretudo no colar totêmico (Figura 7), que me lembrou das imagens dos Taironas.  

 

 

Figura 7 - Jennie Lorette Keatts – 2015 – “Kathy Hepler pendant” - Fonte: 
(<https://www.facebook.com/JLKJewelry/photos/pcb.10152765348269482/10152765347689482/

?type=3&theater>) 

https://www.facebook.com/JLKJewelry/photos/pcb.10152765348269482/10152765347689482/?type=3&theater
https://www.facebook.com/JLKJewelry/photos/pcb.10152765348269482/10152765347689482/?type=3&theater
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Figura 8 – Jennie Lorette Keatts – 2015 - Colar Gingko Biloba

5
 forjado em prata, gema cerâmica 

em turquesa com cobalto e labradorite
6
, e gema de jade e safira facetada. Fonte: 

(<http://www.jlkjewelry.com/recently.htm>) Acesso em 14.11.2015 

 

2.1.6 A civilização pré-colombiana do povo Tairona 
 

Por meio do projeto coletivo “A Urna de Minha Aldeia”, organizado pelo prof. 

Cristiano Lima Sales em 2015, que me aproximei da história do povo Tairona para 

planejar e modelar uma urna funerária. Este projeto coletivo teve a intenção de 

fomentar a pesquisa sobre culturas extintas, propondo aos ceramistas 

contemporâneos uma reflexão sobre os riscos da erosão cultural no mundo 

globalizado.  

Descobri durante a pesquisa que a cultura Tairona tinha como base 

fundamental de desenvolvimento o respeito com o planeta. Eles apreciavam a 

natureza lhe fazendo reverencias através de majestosos colares peitorais em ouro e 

também de peças cerâmicas. Prontamente percebi que havia algo em comum com o 

meu projeto de conclusão de curso, por isso, a civilização do povo Tairona é o 

próximo atuante influente em meu trabalho.  

Essa cultura, que sobreviveu à invasão europeia, se encontra até os dias de 

hoje na Serra de Santa Marta, ao norte da Colômbia. Os Taironas usam hoje o nome 

                                                 
5
 Gingko Biloba de origem chinesa, é uma árvore considerada um fóssil vivo, pois existia já no tempo 

dos dinossauros, há mais de 150 milhões de anos. É símbolo de paz e longevidade por ter 
sobrevivido às explosões atômicas no Japão. Fonte: (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba >) 
Acesso em 14.11.2015 
6
 Labradorite (Ca,Na)(Al,Si)4O8), é um mineral do grupo dos feldspatos, sendo um dos membros  

Cálcicos do grupo.. Fonte: (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Labradorite >) Acesso em 14.11.2015 
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de Povo Kogi conservando, porém muitos dos costumes e valores de seus 

ancestrais. Historicamente os Taironas existem nas terras baixas desde 600 d.C. , 

depois disso eles subiram para a Serra de Santa Marta, construíram a Cidade 

Perdida e alcançaram o seu esplendor após o ano 1.000 d.C. Eram excelentes 

arquitetos, agricultores, biólogos e comerciantes. Eles tinham uma altíssima 

capacidade de interagir e conviver com seu ambiente natural que tanto cuidavam e 

protegiam. A Serra de Santa Marta até hoje é chamada por eles de “Coração do 

Mundo”.  

Através de suas lendas fundadoras, podemos ter uma ideia do enredamento 

de sua cosmogênese. O sapo, por exemplo, simboliza o feminino, representando o 

corpo e a fertilidade da terra. As aves representavam o poder divino provenientes 

dos céus, elas traziam as flores e as sementes e distribuíam aos clãs nos territórios, 

sendo, portanto, fundamentais para a harmonia do grupo. O cosmos era 

representado pelo nascer e pôr-do-sol, ele que organizava as estações do ano, as 

plantações e colheitas. O caracol e sua espiral representavam a circulação da vida.   

Na figura 9, veja abaixo, se encontra uma urna funerária Tairona em 

cerâmica sem datação. Eu escolhi essa figura em especial por ela me inspirar em 

cada detalhe. A cabeça aberta como um canal para a transcendência divina. As 

sobrancelhas descansadas, olhos e boca suavemente fechados, prontos para um 

culto de passagem. A belíssima e globulosa barriga representando o renascimento. 

As pequenas e delicadas mãos que sinalizam um acompanhamento quase materno 

e esse belo colar que guarnece suas histórias, que a acompanha e protege como 

um talismã. 

 

Figura 9 - Urna de Cerâmica Tairona - 14,4 cm de altura e 14,4 cm de diâmetro  
Livro ARTE DE LA TIERRA fig. 54 p.58 
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A cerâmica Tairona tem muitas qualidades criativas possuindo um desenho 

próprio. 

Na ourivesaria, os Taironas alcançaram um desenvolvimento notável que 

pode ser comparado à maestria dos ourives Mixtecas. Eles dominavam a técnica da 

cera perdida, que vinha geralmente das colmeias. Esta auxiliava na criação das 

formas de argila que serviriam, por sua vez, como molde para o uso do ouro.  

Muitas das figuras têm inspiração nas aves, seu voo, sua visão, bico, garras 

poderosas, a plumagem colorida e seu canto. Os animais simbolizam um mundo 

superior, de um poder e capacidade de transformação divina.  

Através do uso das joias e peitorais, os xamãs do povo Tairona acreditavam 

que receberiam as forças do animal que estivesse modelado no metal. Fonte 

(https://ancientamerindia.wordpress.com/2012/12/29/a-cultura-tairona/) 

(http://ourosdacolombia.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=231) 

(<http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/10/131015_ouro_precolombiano_rp#2>) Acesso em 

22.10.2015 

 

 

 

Figura 10 - Peitoral Antropomorfo Tairona  
Século 10 a 16 – Colômbia - Ouro - 13.3 cm de altura 

Jan Mitchell and Sons Collection, Gift of Jan Mitchell, 1991  
(<http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1991.419.31>) 

https://ancientamerindia.wordpress.com/2012/12/29/a-cultura-tairona/
http://ourosdacolombia.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=231
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1991.419.31
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1991.419.31
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2.2 Alguns momentos pelo trajeto do curso de Artes Aplicadas 

Foi um caminho repleto de passos importantes, consegui resumir aqui 

alguns momentos que de alguma forma influenciaram um pouco mais no meu 

trabalho.    

2.2.1 O primeiro acessório cerâmico 
 

Em 2012, durante o primeiro semestre do primeiro período de Artes 

Aplicadas, participei da oficina de acessórios em cerâmica ministrada pela designer 

e artesã Germana Arthuso de Belo Horizonte. Essa oficina ocorreu durante o 25º 

Inverno Cultural no ano de 2012, na cidade de São João Del Rei, organizado pela 

UFSJ.  

Abaixo, uma foto do resultado obtido na oficina, meu pingente em argila 

biscoitada, o primeiro acessório cerâmico que fiz com algum planejamento.  

 

 

Figura 11 - Bel Weingaertner: 2012 - Pingente "Galáxia" – Argila creme e terracota queimado 
em forno elétrico a  900°C. 

Elaborado na oficina de acessórios cerâmicos de Germana Arthuso. 

 

Logo, experimentei também da técnica de placas com argilas coloridas para 

elaborar contas e pingentes: 
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Figura 12 - Bel Weingaertner - 2012 - Contas e pingentes elaborados com a técnica de placas e 
uso de argilas coloridas. Queima em forno catenário a 1280°C. 

2.2.2 Desenhos  
 

As aulas da disciplina “Desenho de Observação e Expressão”, da Profª 

Zandra Miranda sempre foram inspiradoras e confirmam a minha predileção pelas 

linhas. 

 

 

Figura 13 – Bel Weingaertner – 2012 – Desenho em grafite. 
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Figura 14 – Bel Weingaertner – 2012 - Desenho em grafite. 

 
Figura 15 - Bel Weingaertner – 2012 - Desenho em grafite. 
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Figura 16 - Bel Weingaertner – 2012 - Desenho em grafite. 

 

 
Figura 17 - Bel Weingaertner – 2012 - Desenho em grafite. 
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Figura 18 - Bel Weingaertner – 2012 - Desenho de observação em carvão. 

 

 

2.2.3 Modelagem e Sgraffito 
 

Com o decorrer do curso experimentei outros métodos, como por exemplo, a 

técnica de painéis com volumes e sgraffito7, que aprendi observando o processo de 

criação da ceramista americana contemporânea Natalie Blake. 

                                                 
7
 Sgrafitto é uma palavra italiana que descreve a técnica de esmaltação que consiste em raspar 

através de uma camada de esmalte para expor o que está embaixo, sendo muito eficaz para criar 
superfícies texturizadas. Fonte: (<http://www.joiabr.com.br/esmalt/0307.html>) Acesso em 
22.10.2015. 
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Figura 19 – Bel Weingaertner – 2012 – Maquete do painel "Asas" – A: 25 cm x L: 35 cm 
Engobe vermelho sobre argila branca – Queima em forno elétrico a 900°C.  

Inspirado na técnica de placas com volumes e sgraffito da ceramista americana Natalie Blake 

 

Na disciplina “Modelagem e Conformação Cerâmica” ministrada pela Prof.ª 

Luciana Beatriz Chagas, nos foi oferecido o projeto “Vasos” onde tivemos a 

oportunidade de eternizar o processo de aprendizado criando grandes vasos para o 

jardim do LEC – o Laboratório Escola de Cerâmica da UFSJ. Neste projeto tive a 

chance de aplicar novamente a técnica do sgraffito.  

 

 

Figura 20 - Bel Weingaertner – 2013 – Maquete do vaso cerâmico com sgraffito 
L: 12 cm e A: 8 cm - Modelado com a técnica de rolinho - Engobe de manganês sobre argila 

terracota – Queima em forno catenário a 900ºC. 
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Figura 21 – Bel Weingaertner – 2013 – Vaso cerâmico com sgraffito – Modelado com a técnica 
de rolinho - L: 40 cm e A: 30 cm - Engobe de manganês sobre argila terracota – Queima em 

forno catenário a 900ºC. 

 

2.2.4 As linhas e a extrusora 
 

Durante o ensaio de vários processos de modelagem e criação, usando de 

uma mini extrusora, em meio a uma brincadeira com restos de argila, aprendemos a 

modelar com acasos. De forma espontânea surgiu uma pequena forma abstrata que 

poderia ser usada tranquilamente como um pingente ou adorno. 

 

 

Figura 22 - Mini extrusora 
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Figura 23 - Bel Weingaertner: Pingente elaborado por um acaso  
com restos de argila na mini extrusora. Argila terracota queimado em forno catenário a 1280°C. 

 

2.2.5 O vidro 
 

A minha iniciação com o uso do vidro aconteceu durante a proposta de 

peças para jardinagem, que tinha como meta fomentar a criação de pequenos vasos 

artísticos. Esse projeto foi oferecido na disciplina de Desenho Técnico e Metodologia 

do Projeto com a Prof.ª Luciana Beatriz Chagas, e com ele aprendemos a 

metodologia do processo de criação do objeto cerâmico, desde a criação de um 

painel de ambientação, do material a ser usado, da técnica da modelagem até a sua 

queima. Veja resultado da maquete na figura 24. 

 

Figura 24 - Bel Weingaertner - 2013: Esponjas Marinhas - Maquete do projeto para pequenos 
vasos artísticos - Disciplina de Desenho Técnico e Metodologia do Projeto – O surgimento dos 

primeiros bolsões com vidro - Esmalte branco sobre argila terracota queimado em forno 
catenário a 1280°C 
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Criei alguns “bolsões”, ou concavidades na peça cerâmica, de modo a conter 

o vidro em sua fluidez, para que ele se solidificasse em conjunto com o esmalte 

cerâmico e formasse incrustações na peça. O primeiro experimento foi feito nos 

estudos preliminares, retratados na figura 24. 

Através de novos ensaios, testei a combinação da argila passada pela mini 

extrusora, a modelagem por acaso e os bolsões com vidro. (Figura 25) 

 

Figura 25 – Bel Weingaertner – 2013 – Pingente de teste – L: 8 cm e A: 4 cm - Uso da técnica de 
extrusora com o vidro em bolsões – Esmalte com óxido de cobalto sobre argila terracota – 

Queimado em forno catenário a 1280°C 

 

2.2.6 A arte da montagem  
 

Por meio de um projeto na disciplina História da Arte Contemporânea, 

ministrada pelo professor Cristiano Lima, surgiu a oportunidade de me aproximar 

mais do Movimento Futurista. Esses estudos resultaram em uma bela peça cerâmica 

na qual aprimorei a técnica de placas, a montagem e colagem com barbotina (Figura 

26). 
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Figura 26 - Bel Weingaertner – 2014 – Lady Tesseract
8
 – L: 33 cm e A: 15 cm – Futurismo - Uso 

da técnica de placa e colagem com barbotina – Argila Tabaco, Creme e Terracota - 
Queimado em forno elétrico a 900°C 

 

2.2.7 A cor metálica 
 

Dentre tantas queimas que aprendemos a que mais me surpreendeu foi a 

queima de Raku por ser uma queima rápida e de belíssimas cores metálicas.  

 
Figura 27 - Bel Weingaertner – 2015 – Porta Joia – Argila branca trabalhada no torno - 

Da esquerda para a direita: Esmalte pronto azul com esmalte branco e 
esmalte com óxido de cobre sobre esmalte branco com estanho. 

Queima de Raku a 900°C  
 

                                                 
8
 A palavra Tesseract vem da física e está relacionada à relatividade, mais conhecido como o 

hipercubo que ajuda na interpretação sobre as dimensões espaciais. 
(<https://de.wikipedia.org/wiki/Tesserakt>) Acesso em 31.10.2015 
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2.2.8 O pingente Tairona 

  
E por fim chegamos a minha urna-vaso, inspirada na cultura Tairona, 

intitulada “Mãe Natureza” para a qual eu criei um grande pingente com o desenho de 

um sapo. Este anfíbio significa para a cultura Tairona o corpo e a fertilidade da terra. 

 

 
Figura 28 - Bel Weingaertner - 2015: Vaso e Urna funerária “Mãe Natureza” – A: 50 cm e L: 38 

cm inspirado na cultura Tairona – Modelado com a técnica de rolinhos – Queima no catenário a 
700°C – Argila terracota - Projeto “A Urna de Minha Aldeia” 

 
Figura 29 - Bel Weingaertner - 2015: Pingentes “Sapo Cósmico” para a urna-vaso “Mãe 

Natureza” – inspirado na cultura Tairona – Modelado com a técnica de placa timbrado com 
carimbo cerâmico – Argila branca - Queima em forno elétrico a 1280°C  
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3 PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 
3.1 Estudos Técnicos  

3.1.1 Estudos com Lustres 
 

 Na procura de tons metálicos brilhantes que combinassem com o tema, fiz 

alguns estudos com o lustre.  

 Acredita-se que o uso de lustres se originou no Egito por volta de 800 d.C. 

Inicialmente, a queima era feita em forno a lenha, em atmosfera de redução, sendo 

necessário polir a peça de modo a remover o carbono após a queima para a cor 

metálica aparecer. Essa técnica se espalhou através dos ceramistas islâmicos para 

a Espanha. (TAILOR, 1990) 

 Hoje em dia, o lustre comercializado é feito para fornos elétricos onde a 

atmosfera é de oxidação, e a queima é entre 600°C e 700°C. O lustre é vendido em 

forma liquida, contendo as seguintes soluções: sais metálicos, bismuto, resina e 

óleos. No forno, a resina e o óleo são queimados, liberando o carbono, que atua 

como agente redutor. Uma camada muito fina de metal é depositada na superfície 

do vidro e entra no esmalte através do bismuto. O lustre não contém esmalte, e é 

apenas tão brilhante quanto o esmalte sobre o qual é aplicado. (TAILOR, 1990) 

 Adquiri os lustres na loja Hobby Cerâmica, de São Paulo, onde está 

disponível em diversas cores. Usei como referência bibliográfica o livro Lustre for 

China Painters and Potters, de Heather Tailor (TAILOR, 1990). A pequena tigela de 

porcelana branca industrial (Figura 30), eu adquiri em uma loja de utilidades 

domésticas. Assim, iniciei os testes. 
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Figura 30 – Bel Weingaertner – 2015 - Resultado do primeiro teste de lustre da Hobby Cerâmica 
sobre uma tigela branca adquirida em uma loja de utilitários domésticos. Queima em forno 

elétrico a 680°C. 

 

 Com o primeiro teste, constatei que nos locais onde a camada pincelada foi 

um pouco mais espessa, o lustre retraiu, não se fixou ao esmalte, como mostrado na 

figura 30, se transformando apenas em um resíduo ressecado e solto em forma de 

pó.  

 O lustre azul claro saiu praticamente um azul escuro. 

 No teste seguinte (Figura 31), eu usei a parte convexa da tigela para testar 

pinceladas bem finas.  

 

Figura 31 – Bel Weingaertner – 2015 – Resultado do segundo teste de lustre da Hobby 
Cerâmica – Pinceladas finas – Queima em forno elétrico a 680°C. 

 

 Como podemos ver na figura 31, quanto mais fina a pincelada, mais 

uniforme é o resultado.  
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 O reflexo metálico do lustre é difícil de fotografar, a melhor forma de 

observar o resultado continua sendo sem auxílio de instrumentos, ou seja, a olho nu. 

 O próximo teste foi com o marmorizador sobre o lustre. Primeiramente a 

superfície deve estar limpa de residuos, então se aplica uma fina camada de lustre, 

e depois que ela estiver seca é que se passa o marmorizador, também em fina 

camada, em uma demão e sem retoques. O objeto de teste foi o fundo da mesma 

tigela de porcelana industrial branca comprada na loja de utilitários domesticos. A 

queima com o marmorizador foi feita a 720 C° (Figura 32). 

 

Figura 32 – Bel Weingaertner – 2015 – Resultado do teste com marmorizador sobre lustre da 
Hobby Cerâmica – Queimado em forno elétrico a 720 C° 

 

O próximo teste foi feito em corpos de prova coloridos, esmaltados com 

esmalte de baixa temperatura. Esses corpos de prova, preparados por mim, fizeram 

parte dos meus exercícios na diciplina O Estudo da Cor e sua Aplicação na 

Cerâmica. Testei a cor pérola sobre três cores diferentes de esmaltes (Figura 33).  



34 
 

 
   

 

Figura 33 – Bel Weingaertner – 2015 - Corpos de prova preparados em forno elétrico - A 
primeira queima de biscoito, a segunda queima de baixa com esmalte e a terceira queima foi 

com o lustre a 680°C. 

O brilho furta-cor do lustre Pérola foi aplicado na parte superior do corpo de 

prova. A peça ficou furta cor, porém a cor de fundo do esmalte ainda é 

predominante. Concluí então que o lustre Pérola pode ser usado sobre vários tons, 

se tornando assim um lustre multifuncional. 

Testei o lustre também sobre esmalte de alta temperatura em peça 

queimada no forno Catenário, veja abaixo (Figura 34): 

 

Figura 34 – Bel Weingaertner – 2015 – Pingente “Galáxias” – A segunda queima foi em forno 
catenário a 1280°C e a terceira queima, esta com lustre, em forno elétrico a 680°C. 
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O resultado do lustre sobre o esmalte de alta foi muito bom, principalmente a 

cor lilás, que foi empregada sobre o esmalte azul, o que acrescentou uma nuance 

diferente à peça. (Figura 34) 

O complemento do lustre significa também que a peça passou por uma 

terceira queima, tornando-a mais especial ainda. 

3.1.2 Estudo com Raku 
 

Abaixo as fotos de algumas experiencias que fiz no Raku.  As receitas dos 

esmaltes usados são as mesmas que usamos em aula. 

 

 

Figura 35 – Bel Weingaertner – Pingentes de teste - Uso da técnica de extrusora com o vidro 
verde em bolsões – Esmalte com óxido de cobre sobre argila branca – Queima de Raku a 

900°C 

 

 
Figura 36 - Bel Weingaertner – Pingente “Pensadora em Cobre”- Uso da técnica de extrusora, 

modelagem e molde – Esmalte com óxido de cobre e óxido de titânio sobre argila branca –  
Queima de Raku a 900°C com redução. 
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Os resultados com técnica de Raku foram também excelentes. Pelo fato de 

minhas peças serem pequenas e no laboratório ocorrer mais queimas em forno 

catenário e elétrico eu optei em dar continuidade no meu trabalho com essas 

técnicas.  

 

3.1.3 Estudos com Carimbos e Serigrafia 
 

Nas aulas de Modelagem Bi e Tridimensional com a Prof.ª Zandra Miranda 

tivemos acesso á varias técnicas de modelagem, entre elas, a técnica de carimbos 

cerâmicos. A reprodução de imagens por meio de carimbos cerâmicos feitos a mão 

é tecnicamente um ótimo caminho para, entre outros, produzir um maior número de 

peças sem essas perderem a sua individualidade. Com o planejamento e projeto da 

imagem o carimbo já é esculpido de forma a dar espaço para, por exemplo, o furo 

por onde se instala a fiança9 (Vulgo “Jacaré”) onde se conecta o colar que transporta 

o pingente (Figura 37).  

 

Figura 37 - Bel Weingaertner – Carimbo “Algas Marinhas” e Pingente “Algas Marinhas” 
realizado com a técnica do carimbo cerâmico sobre placa cerâmica.  

O Pingente com vidro azul e verde sobre esmalte azul e cerâmica branca foi queimado em 
forno catenário a 1280°. 

 

 

 

 

                                                 
9
 Fiança: Do inglês “Bail”, um elemento metálico para acabamento joalheiro, que conecta um pingente 

de um colar ou pulseira. Fonte: (<http://www.crebi.com/materia/dicionario_joialheiro_port.pdf >) 
Acesso em 14.11.2015 
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Figura 38 – Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes “Algas Marinhas” – Técnica do carimbo 

cerâmico sobre argila branca – Queima de alta temperatura.  
Em foco, os tipos de queimas e o nome técnico da peça metálica “Fiança” que conecta o 

pingente ao colar. 
 

 

 
Figura 39 - Bel Weingaertner – 2015 - Da esquerda para a direita: 1 - Carimbo “Sapo Cósmico” 
em argila terracota. 2 - O pingente “Sapo Cósmico” em verde foi realizado com a técnica de 

serigrafia com engobe sobre argila branca. 3 e 4 - Os pingentes com esmaltes de alta marrom e 
azul foram realizados com a técnica do carimbo cerâmico sobre placa cerâmica em argila 

branca de alta temperatura. 

 

Na aula de “Processos Alternativos em Cerâmica” com os professores 

Cristiano Lima e Kleber Silva, tivemos a oportunidade de aprender um novo método 

de reprodução de imagem sobre argila com a técnica de impressão chamada 

Serigrafia10 (Figura 40). Essa técnica oferece bons resultados para a produção em 

grande escala feita com peças de superfície plana, por isso eu preferi continuar o 

meu trabalho com os carimbos. Dentro da reentrância gerada pela pressão do 

carimbo cerâmico é possível depositar vidros e esmaltes que durante a queima se 

transformam resultando em belas e distintas nuances. Foi então que prossegui 

fazendo o carimbo cerâmico “Sapo Cósmico” (Figura 40). 

                                                 
10

 Serigrafia ou silk-screen é um processo de impressão no qual a tinta (ou engobe) é vazada pela 
pressão de um rodo ou puxador – através de uma tela preparada. Fonte: 
(<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serigrafia >) Acesso em 14.11.2015 
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3.1.4 Estudos com moldes de gesso, sgraffito e a colocação do vidro. 
 

O molde é uma técnica de reprodução formidável. Com apenas um molde  é 

possível montar uma família de peças, da mesma “espécie”, porém todas diferentes. 

 

 

Figura 40 – Bel Weingaertner – Molde de gesso para pingente “Coruja Cósmica” 

 

 

 
Figura 41 - Bel Weingaertner – 2015 - “Coruja Cósmica” moldada no gesso, decorada com 

engobe e trabalhado manualmente com a técnica do sgraffito. As três primeiras em argila e as 
três abaixo no biscoito. Todas em argila branca de alta temperatura. 

 



39 
 

 
   

 
Figura 42 – Bel Weingaertner – 2015 – Coruja Cósmica – Moldadas em gesso - Algumas foram 
decoradas a mão com engobe e sgraffito, outras estão só esmaltadas. Argila branca, queima 

em forno catenário a 1280°. 

 

Através do molde eu consegui aperfeiçoar a técnica com o uso de vidros que 

até então eu colocava em bolsões modelados a mão. De bolsões as peças se 

transformaram em cabochões de gemas cerâmicas.   

 

 

 
Figura 43 – Bel Weingaertner – Molde de gesso para pingente “Gema Cósmica I” 

 

 
Figura 44 - Bel Weingaertner – Molde de gesso para pingente “Gema Cósmica II” 
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Figura 45 – Bel Weingaertner - Molde de gesso para pingente “Gema Cósmica III” 

 
Figura 46 – Bel Weingaertner – 2015 – Esmaltando as gemas cerâmicas 

A base das “gemas” são primeiramente moldadas no gesso. Para que as 

peças fiquem mais leves eu retiro o excesso de argila criando uma cavidade atrás de 

cada peça. Nesta cavidade, atrás da peça, eu preparo os furos para a futura 

passagem de fios. Depois de biscoitadas, as peças ganham pinceladas de esmalte. 

Na cavidade frontal, a peça recebe uma camada de esmalte branco, este irá ajudar o 

vidro a aderir à superfície cerâmica. Nas laterais, a peça recebe esmaltes coloridos, 

como azul, verde, cores metálicas, preto temoku, entre outras. Depois que a peça 

estiver toda esmaltada eu coloco o vidro em estilhaços dentro das cavidades 

frontais. Para fixar os fragmentos de vidro antes da queima, é depositada também 

um pouco de cola a base de água, assim os estilhaços ficam seguros colados na 

cavidade, dando mais estabilidade na hora de manejar a peça, por exemplo, no 

momento de montar o forno ou durante um transporte, assim os vidros não caem 

das peças. 
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Figura 47 – Bel Weingaertner – 2015 – Gemas Cósmicas – Colocação dos vidros na peça 
cerâmica já esmaltada. 

 
Figura 48 – Bel Weingaertner – 2015 – Gemas Cósmicas – Cabochões cerâmicos –  

Resultado da queima, ver figura 49 – Queima elétrica a 1265° C. 

 

 

 
Figura 49 - Bel Weingaertner - Molde de gesso para pingente “Sapo Cósmico” 

A peça “Sapo Cósmico” (Figura 50) foi moldada com relevos de forma que o 

vidro ganhasse espaço para escorrer sem sair dela. No meio da peça a espiral 

também serve de ponto retentor para o vidro. 
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Figura 50 – Bel Weingaertner - Molde de gesso “Face” para a série pingente “Pensadora 

Cósmica” 

A peça “Face” foi projetada para servir como um modulo da série de peças 

“Pensadora Cósmica” que se encaixa em meio aos bolsões modelados e madeixas 

criadas na extrusora.   

 

3.1.5 Testes e receitas dos esmaltes de alta 
 

As receitas dos esmaltes de alta abaixo são as mesmas que usamos em 

sala de aula com queima em forno catenário a 1280°C. Para testar novos efeitos 

queimei os corpos de prova em forno elétrico a 1265°C. 

 

 

Figura 51 – Bel Weingaertner – Testes de esmaltes Verde Água e Líquen Esverdeado sobre 
argila branca com uma, duas e três pinceladas. Queima em forno elétrico a 1265°C 

 



43 
 

 
   

 

Figura 52 - Bel Weingaertner – Testes de esmalte Verde Fosco e Azul Claro sobre argila branca 
com uma, duas e três pinceladas. Queima em forno elétrico a 1265°C 

 

Figura 53 - Bel Weingaertner – Testes de esmalte Azul Escuro e Tea Dust sobre argila branca 
com uma, duas e três pinceladas. Queima em forno elétrico a 1265°C 

 
Figura 54 - Bel Weingaertner – Teste de esmalte TEMOKU sobre argila branca com uma, duas e 

três pinceladas. Queima em forno elétrico a 1265°C 
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Figura 55 - Bel Weingaertner – Teste dos esmaltes Cobre Metalizado da Hobby Cerâmica, que é 
para queima até 1200°C e Branco Brilhante de 1285°C. Os dois sobre argila branca com uma, 

duas e três pinceladas. Ambas as peças foram queimadas em forno elétrico a 1265°C. 

 

3.1.6 Receitas dos esmaltes de baixa 
 

Os dois esmaltes abaixo foram os mais testados no RAKU. 

 

Figura 56 - Bel Weingaertner – Peças de teste - Esmalte Cobre e Branco sobre argila branca.  
Queima a gás de RAKU a 900°C. 

 

3.2 Apresentação do Trabalho Plástico 

3.2.1 Série de pingentes “Galáxias” 
 

A série de pingentes “Galáxias” tem sua natureza nas eventualidades e nas 

formas que confortam os olhos. O brilho do vidro nos bolsões que representa a 

maravilhosa luz das estrelas, essa luz que todos queremos alcançar e entender. As 

linhas simulam os caminhos que criamos e as soluções que nossa mente encontra. 

A ideia da forma surgiu por acaso em sala de aula e continua se aprimorando. A 

extrusora é responsável pelas linhas, que em meu trabalho representam os 

caminhos.  
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Figura 57 – Bel Weingaertner – 2015 - Pingentes da série “Galáxias” – Técnica de modelagem 
com o uso de extrusora e bolsões modelados contendo vidro. Argila branca, queimado em 

forno catenário a 1280°C. 

 

 
Figura 58 – Bel Weingaertner – 2015 – Pingente da série “Galáxias” - Técnica de modelagem 

com o uso de extrusora e bolsões modelados contendo vidro. Argila branca. A segunda 
queima foi feita em forno catenário a 1280°C e a terceira queima de lustre em forno elétrico a 

670°C. 
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Figura 59 - Bel Weingaertner – 2015 - Pingentes série “Galáxias” – Técnica de modelagem com 

o uso de extrusora e bolsões modelados contendo vidro. Argila branca, queimado em forno 
elétrico a 1280°C. 

 

 

 
Figura 60 -- Bel Weingaertner – 2015 - Pingentes série “Galáxias” – Técnica de modelagem com 

o uso de extrusora e bolsões modelados contendo vidro. Argila branca, com a segunda 
queima em forno catenário a 1280°C e uma terceira queima a 740ºC em forno elétrico com 

lustre. 
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3.2.2 Série de pingentes “Pensadora Cósmica” 
 

A série de pingentes “Pensadora Cósmica” é praticamente a continuação da 

série de pingentes “Galáxias”. É como o alcançar da “luz”, representa o momento 

que o ser humano entende que ele faz parte de um todo, do Cosmos. É onde o ser 

humano percebe sua ligação uníssona com um todo, que os seus atos refletem no 

próximo, em nosso planeta e no universo. É um momento de reflexão em uma 

sociedade globalizada e caótica onde tudo está acontecendo muito rápido, de forma 

sintética, predadora, caminhando para um desequilíbrio generalizado. O rosto calmo 

e meditativo encontrado no pingente representa a força e a sintonia a ser alcançada 

em meio a essa erosão cultural e espiritual da humanidade, aqui representado pelo 

conflito das linhas (veja figura 62).  

As “Pensadoras Cósmicas” relembram o mundo de opostos de Lalique, 

perante a “confusão” das linhas em sua cabeça, os bolsões de vidro radiantes de 

tanta luz e informação, ainda assim, o rosto permanece em meditação, em estado 

sereno e de equilíbrio.  

 

 

 
Figura 61 - Bel Weingaertner – Pingente “Pensadora Cósmica em Cobre”- Uso da técnica de 
extrusora, modelagem e molde – Esmalte com óxido de cobre e óxido de titânio sobre argila 

branca – Queima de Raku a 900°C com redução. 
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Figura 62 – Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes série “Pensadora Cósmica” Uso da técnica de 
extrusora, modelagem com vidro em bolsões e molde – Esmalte com óxido de cobalto, esmalte 

Tea Dust e esmalte Celadon sobre argila branca – Queima elétrica em catenário a 1280°C° e 
queima a 720C° com lustre. 

 

 
Figura 63 – Bel Weingaertner – 2015 – Pingente série “Pensadora Cósmica” -  Uso da técnica 
de extrusora, modelagem com vidro em bolsões e molde – Esmalte com óxido de cobalto e 
esmalte Celadon sobre argila branca – Queima elétrica em catenário a 1280°C° e queima a 

720C° com lustres dourado e lilás. 
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Figura 64 – Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes série “Pensadora Cósmica” Uso da técnica de 
extrusora, modelagem com vidro em bolsões e molde – Esmalte com óxido de cobalto e 

esmalte Celadon sobre argila branca – Queima elétrica e em catenário a 1280°C° e queima a 
720C° com lustre. 

 

 

Figura 65 – Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes série “Pensadora Cósmica” Uso da técnica de 
extrusora, modelagem com vidro em bolsões e molde – Esmalte com óxido de cobalto, esmalte 
Tea Dust e esmalte Celadon sobre argila branca – Queima elétrica e em catenário a 1280°C° e 

queima a 720C° com lustre. 
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3.2.3 Série de pingentes “Sapo Cósmico” e “Coruja Cósmica” 
 

A série de colares “Sapo Cósmico” surgiu com inspiração no povo Tairona 

onde os animais simbolizam um mundo superior, de um poder e capacidade de 

transformação divina. Este anfíbio significa para a cultura Tairona o corpo e a 

fertilidade da terra. A espiral colocada nas costas do anfíbio simula a circulação da 

vida. Esse colar representa um resgate, lembrando a sabedoria dos povos antigos 

que respeitavam a natureza e já entendiam que havia uma ligação com o cosmos. 

 

 

 

Figura 66 - Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes série “Sapo Cósmico” Uso da técnica de 
molde e modelagem – Esmalte verde fosco com base de feldspato de potássio 

 sobre argila branca – Queima em forno catenário a 1280°C°. 
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Figura 67 - Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes série “Sapo Cósmico” Uso da técnica de 
molde e modelagem – Esmalte verde água com base de albita 

 sobre argila branca – Queima em forno elétrico a 1265C°. 

 

 
Figura 68 - Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes série “Sapo Cósmico” Uso da técnica de 

molde e modelagem – Esmalte líquen esverdeado com base de feldspato  
 sobre argila branca – Queima em forno catenário a 1280°C°. 
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A série de colares “Corujas Cósmicas” representam as aves na cultura 

Tairona. Esses seres alados eram os distribuidores de sementes na terra, as 

sementes que vinham dos céus, provindos de uma força divina. 

 

 

Figura 69 - Bel Weingaertner – 2015 – Coruja Cósmica – Moldadas em gesso - Algumas foram 
decoradas a mão com engobe e sgraffito, outras estão só esmaltadas. Argila branca, queima 

em forno catenário a 1280°. 

 

3.2.4 Pingentes “Algas Marinhas” 
 

Essa série foi criada inspirada na importância da água para a evolução do 

planeta. Sem água nada haveria.  

Somos todos seres aquáticos. (SAGAN, Carl – “O Cosmos”) 
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Figura 70 - Bel Weingaertner – 2015 – Pingentes “Algas Marinhas” – Técnica do carimbo 
cerâmico sobre placa cerâmica branca – Queima de alta temperatura, em forno catenário e 

elétrico. 
 

3.2.5 Gemas Cósmicas 
 

A série de colares “Gemas Cósmicas” foram peças ordenadamente 

planejadas, feitas em molde, possuindo concavidades dentro das quais o vidro teve 

espaço para se transformar e brilhar.  Elas representam a força, o brilho, a harmonia 

e a beleza do Cosmos.  



54 
 

 
   

 
Figura 71 – Bel Weingaertner – 2015 – Colar Gemas Cósmicas – Cabochões cerâmicos com 

vidro, esmalte branco sobre esmalte temoku, queimados em forno elétrico a 1265°C. O colar foi 
montado em fio de joalheiro, as contas são banhadas no vidro. 

 

 
Figura 72 - Bel Weingaertner – 2015 – Colar Gemas Cósmicas – Cabochões cerâmicos com 

vidro, queimados em forno elétrico a 1265°C. O colar foi montado em fio de joalheiro, as 
contas são de vidro, cerâmica, cascalho crisópasio e cobre. 
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Figura 73 - Bel Weingaertner – 2015 – Colar Gemas Cósmicas – Cabochões cerâmicos com 

vidro, queimados em forno elétrico a 1265°C. O colar foi montado em fio de joalheiro, as 
contas são de vidro, cerâmica, cascalho de coral vermelho entre outros. 

 
Figura 74 - Bel Weingaertner – 2015 – Colar Gemas Cósmicas – Cabochões cerâmicos com 

vidro, esmalte temoku, queimados em forno elétrico a 1265°C. O colar foi montado em fio de 
joalheiro, as contas são de vidro, cerâmica, cascalho crisópasio entre outros. 
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Figura 75 - Bel Weingaertner – 2015 – Colar Gemas Cósmicas – Cabochões cerâmicos com 

vidro, esmalte líquen esverdeado, queimados em forno catenário a 1280°. O colar foi montado 
em fio de joalheiro, as contas são de vidro, cerâmica, cascalho crisópasio entre outros. 

 

 

 

4 Considerações finais 

 

Foi a companhia e orientação de grandes professores que tornou possível 

realizar esse trabalho, sendo este também o resultado de todo um processo de 

grande dedicação e interesse. Ao longo do curso, fui conhecendo técnicas, 

acumulando informações, produzindo sistematicamente, fotografando e guardando 

minhas peças, documentando as inúmeras etapas, anotando os erros e acertos. 

Tudo foi importante, em cada detalhe. 

Durante minha trajetória no curso de Artes Aplicadas, busquei a produção de 

peças cerâmicas que tivessem cores mais saturadas, eram as cores que me 

interessavam na finalização das peças. Para chegar nas séries de peças que 

apresento como trabalho plástico neste TCC, passei diversos semestres queimando 

no forno Catenário e às vezes me decepcionando com o excesso de tons terra e 
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escuros que esse tipo de queima proporcionava. Apesar de graciosos, não era o que 

eu buscava. 

Aos poucos, depois de muitas tentativas, avaliando os resultados meus e de 

outros colegas e tomando um conjunto de decisões, as minhas peças começaram a 

sair do Catenário cada vez mais coloridas. Foram diversas essas decisões: uso de 

argila branca, esmaltes mais claros, como os tons de verde e azul, o uso do vidro e a 

multidimensionalidade que ele proporcionava às minhas peças, e também a decisão 

de enfornar minhas peças numa certa região do forno. Notei que eu obtinha os 

melhores resultados nas prateleiras do meio, nem muito acima e nem muito abaixo, 

longe da porta e do fundo do Catenário. 

 Do “Cosmos” de Carl Sagan, dos meus artistas prediletos à minha 

percepção de mundo, tudo foi refletindo em meu trabalho. Afinal, percebi na prática 

o quanto o estudo e a análise de repertório artístico e cultural enriquece 

sensivelmente o processo de criação. 

Desde antes de iniciar o curso de Artes Aplicadas, eu já tinha instintivamente 

uma fascinação e interesse especial pela obra de Hundertwasser e também pela de 

René Lalique. A experiência universitária junto ao curso de Artes Aplicadas trouxe-

me um conteúdo que faltava para transformar essa grande admiração em 

combustível do fazer artístico. 

Esse trabalho reflete um momento da sociedade onde tudo acontece de 

forma acelerada, onde muitas vezes somos inclinados a tomar decisões imediatas, 

de curta duração e de resultados duvidosos. O planeta e a raça humana já estão 

sofrendo as consequências dessa síndrome predatória que se tornou a civilização 

humana. É importante aprender a manter a calma, rever nossos valores e fazer uma 

introspecção em meio a esse caos. Nós não temos o controle da nossa “Linha da 

Vida”, mas temos o poder de fazer o melhor o tempo todo.   

A Art Nouveau de Lalique fala da natureza e seu mundo de opostos. O 

objeto artesanalmente construído reflete o revés da indústria do consumismo 

exacerbado, chama-nos a um instante de meditação e experiência estética.  

Assim, tanto na vida como neste curso, considero importantes a dedicação e 

a busca pela compreensão de onde viemos e para onde queremos ir. Essa é a 

nossa única chance de aproveitar melhor o passeio. 
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