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RESUMO

O objetivo desse trabalho foi criar um conjunto de peças utilitárias usado para servir caldos e

petiscos. O jogo é composto por uma tigela principal com tampa, seis cumbucas e duas

vasilhas para os acompanhamentos, como pães e pequenas porções. A ideia para a criação do

trabalho está ligada a minha vontade em tornar os encontros familiares mais charmosos. A

cada dia temos menos tempo para se passar com a família e criar um conjunto para happy

hour faz com que esses momentos se tornem mais valorizados. Outra preocupação foi quanto

à técnica escolhida para a confecção das peças: a moldagem. Tal opção deve-se à vontade de

reproduzir em maior escala o conjunto, reduzir os custos de produção e ao interesse em

introduzir as peças no mercado local – Resende Costa - este já consolidado com o turismo e

com a comercialização de artesanatos em tecido.
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1 – Introdução.
Elaborar um aparelho para happy hour em cerâmica torna aparente o cuidado que

tenho ao receber os meus convidados. Baseado nesse sentimento suponho que tais peças

enriquecerão os encontros de famílias e amigos. O cotidiano de muitas pessoas tem se tornado

cada vez mais agitado. Encontrar a família deixou de ser um ato comum e passou a ser um

evento cada vez mais valorizado para um crescente grupo de pessoas. Vários são os fatores

que nos levam a escolher passar momentos em nossas casas ao invés de restaurantes, bares

etc. Podemos citar o trânsito, preços, opções de entretenimento e inúmeros outros que acabam

motivando a confraternização no ambiente familiar. A escolha em criar um trabalho voltado

para encontros familiares se baseia justamente nesse fato, pois esses encontros estão se

tornado à hora mais desejada da semana e não há melhor hora para receber bem a quem se

quer proporcionar momentos felizes. Quero relacionar meu conjunto de peças às pessoas que

têm essa visão da cozinha. Pessoas que valorizam os momentos juntos de seus entes queridos

ao redor da boa comida. O objetivo é transformar a cozinha em um local mais agradável,

fazendo do momento de degustação um ritual relaxante e prazeroso.

Com base nesse pensamento criei uma série de peças de cerâmica que atendem tanto a

parte estética, como funcional. Assim, o trabalho foi desenvolvido pensando em: design,

conforto, funcionalidade, decoração, custos e fabricação. A partir destes quesitos, o conjunto

explorou a técnica de colagem em moldes de gesso, trabalhando suas vantagens e

possibilidades de criação.

Para entrar em um mercado, é necessário conhecê-lo e estabelecer uma política de

vendas. Analisando minha localidade, apesar de ser uma região com o turismo de artesanato

forte, vejo que ainda não há o mercado cerâmico, justamente por não existir essa tradição.

Oferecer um produto de qualidade por um preço acessível é uma ótima opção para se criar um

fluxo de compradores e incentivar outros empreendedores a se interessarem pelo ramo,

criando assim a procura e oferta cerâmica, ou seja, abrindo e fortalecendo o comércio local

para novas possibilidades e introduzindo uma cultura diferente de nossas muitas variedades.

O design do produto foi pensado para chamar a atenção na hora de servir os

convidados. As formas não são complexas, mas fogem a regra de que a forma serve e segue a

função. O formalismo é quebrado com pequenas interferências na forma original das

cumbucas e das tigelas unindo a arte à técnica. Pequenas modificações, porém torna a mesa

mais interessante para as pessoas que ali estão desfrutando de momentos de descontração.
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2 – Desenvolvimento.
Produzido para ser uma solução diferenciada na hora de receber seus convidados e ser

reproduzido em escala, o conjunto conserva uma sutiliza estética característico do trabalho

manual. O fato das peças serem feitas de cerâmica artesanal, agrega valor e foge do comum

em uma mesa, já que a maioria dos aparelhos de jantar são produzidos em vidro e cerâmica

industrial. Suas formas atendem tanto à estética, a funcionalidade e o processo de fabricação.

Entre a criação e o processo de confecção, o design foi idealizado para que, além de

ser um apelo estético - refletindo assim o trabalho manual nas peças, também facilite sua

fabricação, diminuindo a quantidade de partes de cada molde, minimizando o trabalho durante

o processo de reprodução.

Tratando da estética das peças, o design de um objeto reflete o que seu criador quer

passar para seu público. As pessoas escolhem seus produtos, sejam eles quais forem -

cadernos, celulares, veículos – dentre outros motivos, com o intuito de que sua escolha reflita

sua personalidade. Existem inúmeros estudos sobre o assunto, livros; e, inclusive a proposta

do nosso curso de Artes Aplicadas é voltada a esse tema. Os objetos têm uma linguagem

própria e transmitem mensagens para as pessoas. Quando o objeto transmite a mensagem que

o possível comprador deseja, isso se traduz em identificação, terminando em compra. Como

exemplo podemos citar o automóvel: Nos últimos anos os veículos SUV’s e caminhonetes de

médio porte estão cada vez mais comuns no trânsito. Esses veículos são dotados de atributos

que a grande maioria de seus compradores não sabem como ou onde utilizá-los – tração nas

quatros rodas, câmbio reduzido, diferencial blocante, assistentes de descidas e rampas, etc.,

uma infinidade de funções e siglas. Porém o status que esses veículos transmitem ajuda

aquecer as vendas em seu mercado. As grandes montadoras percebendo essa procura

pesquisam e investem na publicidade deste status a fim de agradar cada vez mais esses novos

compradores. Essa política de venda refletiu na massiva presença desses veículos nas ruas das

cidades, contraditoriamente, longe do campo, ambiente para o qual foram projetadas

inicialmente.

Quando pensei na forma para o conjunto queria que ele dissesse algo sobre seu

proprietário e sobre a ocasião. Abdiquei de modelos usuais, colocando um pouco de vida nas

formas geométricas inspirado nas formas orgânicas, tendo em vista justamente a linguagem

do objeto. O objetivo é passar a mensagem de cuidado, carinho e diferenciação.
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O desenho deste aparelho para aperitivos faz referência ao meio orgânico, fruto de

minhas experiências no decorrer do curso de Artes Aplicadas. O formato remete às flores e

plantas. As formas das flores são sutis, representam delicadeza e cuidado que a natureza tem

ao se criar. Ambientes diversos abrigam essas plantas que conservam sua majestade

interagindo de forma harmônica com o habitat no qual estão inseridas. As peças desse

conjunto em uma mesa simbolizam essa mesma interação. Elas funcionam como elo entre o

prazer de se receber alguém e o prazer em se preparar seu happy hour. Os convidados, ao

sentarem-se à mesa, irão notar o conjunto e perceber que, quem os recebe fez questão dos

detalhes. O objetivo é fazer com que as pessoas se sintam queridas e esperadas diante desses

pequenos, mas importantes caprichos. As cores, a textura, a temperatura geram a sensação de

aconchego, conforto, cuidado aos detalhes e bom gosto.

Seu desenho, linha fundamental do apelo estético, surgiu de curvas unidas em sentidos

opostos em formato oval e circular. Este desenho abandona a ideia do círculo perfeito já

consagrados nas mesas, surpreendendo e chamando a

atenção de quem às usa. Há uma sutil diferença entre

o fundo e o topo, o que dá ao corpo da peça volumes

diferenciados e ajudam na empunhadura do utensílio

durante seu uso (solução estética e funcional). Um

leve degradê no esmalte cria um efeito interessante

quando essas peças são guardadas empilhadas. Dieter

Rams1, conceituado design industrial alemão e chefe

de design da empresa Braun2, defende a teoria de que

menos design é mais design.

1 Dieter Rams nasceu em 20 de Maio de 1932 em Wiesbaden na Alemanha. Estudou arquitetura na escola local e
fez cursos de carpintaria. Trabalhou como arquiteto até o ano de 1955 quando passou a integrar o setor de
eletrônicos da empresa Braun. Tornou-se diretor desse setor em 1961, cargo que ocupou até 1995. Em 1970 já
estava totalmente envolvido com o design e esse envolvimento o fez criar seus “dez princípios para o bom
design”. Aposentou-se em 1998 com o cargo de diretor de Design da mesma empresa. É considerado um dos
mais influentes designers do século XX e alguns de seus produtos estão expostos como peças fixas em diversos
museus, incluindo o MoNA em Nova York.

2A Braun é uma empresa alemã fundada em 1921 em Frankfurt por Max Braun. Nos seus primeiros anos
produzia aparelhos de áudio e vídeo, calculadoras, entre outros. Hoje a marca comercializa principalmente
produtos para a estética masculina e feminina tais como, barbeadores, secadores de cabelos e depiladores
femininos. Seu foco continua na essência plantada por Dieter Rams e reconhecida na página da empresa;
“alguns associam a Braun ao design, com base no papel pioneiro da marca no desenvolvimento do design
industrial, sob a liderança de Dieter Rams e dos seus sucessores.” (consultado em: www.braun.com/br) –
design, funcionalidade e durabilidade.

Figura 1 - Dieter Rams.
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Figura 2 - Cafeteira, design Dieter Rams.

Figura 3 - Rádio, design Dieter Rams.
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Abordando a funcionalidade, vários foram os aspectos considerados. Sendo um

utensílio que irá receber conteúdo quente, foi pensado o tamanho suficiente para seis

convidados. Essa quantidade não esfriará dentro da tigela principal e não representará volume

em excesso, constituindo assim desperdício e peso extra. Sua forma facilita a pegada

eliminando o uso das alças, o que contribui para sua acomodação fora do uso. As cumbucas,

quando empilhadas, foram pensadas para criar um efeito de decoração no ambiente. Outro

aspecto considerado foi à forma de higienização das vasilhas, pois a escolha de esmaltes lisos

está diretamente ligada a esse fator evitando o acumulo de sujeira e facilitando a limpeza.

Quanto à técnica de produção, a moldagem é um processo onde se cria um molde,

neste caso de gesso, a partir de um protótipo ou uma peça pronta. Depois desse molde pronto,

consegue-se uma boa tiragem de peças antes que o molde seja inutilizado. Mantendo-se a

matriz há a possibilidade de se criar quantos moldes forem precisos, garantindo assim anos de

unicidade. Grandes firmas de materiais cerâmicos e ceramistas utilizam este processo a fim de

garantir que seus produtos tenham uniformidade mesmo com o passar dos anos. Esse sistema

de produção garante reprodutibilidade, leveza, unidade, economia de material e tempo. O

conjunto deve ser barato, durável, funcional e bonito visando à introdução no comércio local.

Como referência à produção por colagem3, aprecio a produção da ceramista Simone

Campos, que atua na região de Belo Horizonte e utiliza o molde para confeccionar suas peças.

Todo o trabalho desta artista é produzido utilizando esta técnica, mas há uma preocupação em

manter um acabamento que proporcione a cara artesanal das peças. A barbotina utilizada tem

tons terrosos e o esmalte é bem manchado e, na aplicação, a artista deixa áreas descobertas,

revelando a cor da massa cerâmica das peças. Outra questão relevante, que vejo fazer relação

direta com minha proposta, é quanto ao valor de comercialização de suas peças. Segundo

relatado pelo professor Bruno Amarante, comparando os preços entre os ceramistas que

participam da Feira de Cerâmica de BH, as peças desta artista apresentam preços mais baixos.

Esta conjunção entre caráter artesanal, bom acabamento e design, somado ao baixo preço, faz

com que esta artista seja umas das que mais vende durante a feira.

Tal artista me inspira quanto aos meus objetivos de introdução e criação de um novo

mercado cerâmico em Resende Costa justamente por conseguir aliar a reprodução ao

acabamento artesanal, conseguindo custos reduzidos e conquistando apreciadores do seu

trabalho.

3 Colagem é o processo de reprodução de peças utilizando argila líquida (barbotina) e moldes de gesso.
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Figura 4 - Vasos inspirados em vulvuzelas (copa de futebol 2010), Simone Campos.
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Figura 5 - Moringa, Simone Campos.

Figura 6 - Garrafão cilíndrico. Simone Campos.
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Minhas primeiras experiências trabalhando esses conceitos de forma e função foram

durante a disciplina de Técnicas de Moldagem dentro do curso de Artes Aplicadas.

Produzimos uma série de garrafas inspiradas em formas orgânicas. Posteriormente, para uma

intervenção no largo da Igreja São Francisco em São João Del Rei, utilizei a técnica da

colagem para produzir um conjunto de flores. A função das minhas flores era que

funcionassem como uma mini cumbuca para se servir petiscos, frutas; guardar pequenos

objetos tais como brincos, moedas etc. Tratando-se de forma e função, elas atendem todos os

quesitos abordados.

Essas multifunções não foram uma escolha aleatória. Existe no campo do design uma

variável: o design não intencional. As pessoas dão utilidades diferentes para um produto que

primeiramente não fora projetado para tal função. Ao projetar um objeto utilitário, o designer

deve estar ciente desse fato, sob o risco de que seu produto possa perder a usabilidade para

qual foi pensado inicialmente e servir, posteriormente, somente ao design não intencional.

Como exemplos podemos citar: a cadeira que, cujo apoio das costas pode se transforma em

um cabide; o pregador de roupas, que passa a ser usado para fechar sacos plásticos; os

computadores pessoais se tornam quadro de avisos cheios de notas pregadas; CDs e livros

usados para estabilizarem móveis - eu mesmo já usei livros para aumentar a inclinação da tela

do computador, pois essa inclinação era insuficiente - O erro no projeto desse dispositivo de

inclinação da tela fez com que as pessoas adotassem outros objetos para compensar tal defeito

e esses outros objetos passam a servir ao design não intencional. Outro exemplo foi citado em

sala pelo professor Kleber Silva. Ele relatou que um conjunto de porta jóias de cerâmica

confeccionado pela ceramista Kimi Nii foi utilizado por um famoso chefe de cozinha para

servir caldos. Certo é que esses produtos citados como exemplo não perderam sua função

principal, apenas expandiram seus usos, mas essas variáveis devem ser consideradas.

Quando criei as flores projetei um objeto utilitário que detinha a função expansível

conforme a necessidade de seu proprietário; desde se tomar um sorvete ou servi uma fruta até

ser usado como objeto de decoração.

No atual conjunto para Happy Hour Florada essa variante foi considerada. Suas

cumbucas podem ser utilizadas no kit ou até mesmo, ser usadas para decorar uma mesa de

centro ou de cabeceira, um escritório, a cozinha, enfim, onde a imaginação conceber. Sua

forma e suas cores embelezam o ambiente quando estão guardadas em um armário de vidro,

por exemplo.
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O acaso faz parte do processo de criação e esses exemplos citados não desmerecem em

nada o objeto, isso tudo é parte da maravilha que é a criatividade humana. Porém ao criarmos

algo utilitário devemos pensar na usabilidade, no prazer de se usar, na utilidade intencional e

não intencional. São características que podem tornam sua marca conhecida e desejada,

mesmo sendo produzidas em escala.

A Bauhaus transformou-se em referência justamente pelos seus pilares: arte e função.

Todo objeto era projetado pensando em todas as suas possibilidades de uso no ambiente e

esse conceito é conhecido até hoje como “estilo Bauhaus”. Seus professores foram pioneiros

ao criarem o programa pedagógico da escola baseado em um design pioneiro e na utilidade do

objeto. Esse programa ainda é adaptado em todo mundo até por escolas superiores de Artes

Aplicadas.

Figura 7 - Flor e garrafa que acabaram de sair dos moldes para disciplinas de Conformação por Moldagem do curso de
Artes Aplicadas.
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2.1 - O Trabalho.

2.1.1 Inspirações.

Como mencionado anteriormente, o trabalho começou a ser idealizado na disciplina de

Conformação por Moldagem, ministrada pelos professores Bruno Amarante e Kléber Silva,

onde tive meu primeiro contato com a técnica de molde em gesso. Nessa disciplina

idealizamos e realizamos garrafas, inspiradas em vários materiais. A proposta da disciplina

era criar garrafas que chamassem a atenção no ambiente onde estariam inseridas.

Obrigatoriamente deveriam ser utilitárias, queimadas em alta, e conter o design conforme a

proposta de cada aluno. Meu projeto foi criar um utensílio inspirado em formas orgânicas.

Visando a facilidade no processo de produção, consegui criar um molde de garrafa

orgânica com três tasselos4 para toda a garrafa, (lado anterior, posterior e fundo), e um molde

para a tampa.

Figura 8 - Dois dos três tasselos do molde da garrafa. (fundo
e uma das laterais)

4 Tasselo é cada uma das partes que compõe um molde inteiro.

Figura 9 - Modelo maciço da garrafa pronto para ser
moldado.
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Figura 10 - Garrafa inspirada em formato orgânico.
Técnica de molde, 1.280 °C. Altura: 26 cm. Diâmetro: 14 cm. Volume: 760 ml.
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Outra inspiração foi a Intervenção para o Inverno Cultural de 2014, proposta e

orientada pelos professores Kleber Silva e Cristiano Lima. As flores para a intervenção no

Inverno Cultural tinham outra proposta. Não precisariam ser um objeto utilitário, somente

decorativo, e deveriam ser esmaltadas em tons terrosos. Tanto o design, quanto as técnicas de

fabricação e de queima ficaram a critério de cada aluno. Essa intervenção foi inspirada no

Jardim Cerâmico5 realizada no MON na cidade de Curitiba. Influenciado pela disciplina de

Técnicas de Moldagem decidi que a colagem seria meu processo de fabricação para as flores.

No decorrer desses dois trabalhos descobri que esse pensamento de forma e função seria o

alicerce do meu trabalho.

Figura 11 - Flores em diferentes estágios de secagem. As duas mais claras estão biscoitadas6.

5 Jardim Cerâmico foi uma intervenção realizada no Museu Oscar Niemeyer (MON) entre dezembro de 2013 á
fevereiro de 2014. O evento reuniu o trabalho de 81 artistas que juntos produziram 4.000 mil flores de cerâmica.
Essas flores foram fixadas em hastes flexíveis e “plantadas” no jardim do MON perto do espelho d’água e
posteriormente vendidas ao público.

6 Biscoito é o primeiro processo de queima das peças em argila, no qual as mesmas se tornarão cerâmica.
Consiste em levar a peça ao forno há aproximadamente 950º a 1000º graus Celsius, em aquecimento lento e
crescente, por cerca de 8 horas. Os tempos variam conforme o tamanho e espessura das peças – algumas queimas
podem demorar de 16 a 20 horas.
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Figura 12 - Flor biscoitada em forno a lenha.

Figura 13 - Molde da flor.
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Figura 15 - Cumbuca Flor.

Figura 14 - Cumbuca Flor. Queima de 900 °C. Altura: 6,5 cm. Diâmetro: 17 cm. Volume: 160 ml.
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2.1.2 – Processo de confecção do trabalho.

O trabalho prático foi dividido em sete partes.

1 - Escolha do tema e da técnica de confecção;

2 - busca da forma através dos esboços;

3 - vetorização do desenho e confecção dos gabaritos para os modelos;

4 - confecção dos modelos;

5 - confecção dos moldes;

6 - testes de barbotinas;

7 - reprodução das peças, esmaltação e acabamento final.

Depois que escolhi o tema e o método de confecção das peças, o que se deu

naturalmente no decorrer dos últimos períodos do curso, o segundo passo foi começar a fazer

os esboços das peças. Nesta fase eu buscava a forma pensando em simplificar o método de

produção.

Figura 16 - Esboço da tigela principal.
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Figura 17 - Esboço inicial para cumbucas inspirado no esboço da garrafa de forma orgânica.

Figura 18 - Esboço final da cumbuca.
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Com base nos esboços, no design e no pensamento de funcionalidade que deveria estar

presente em todas as etapas de produção, cheguei à forma final vista nesse trabalho, inspirado

pelas formas orgânicas referentes às flores e ao projeto das garrafas. A forma deveria ser uma

aliada de todas as etapas da produção minimizando os custos de fabricação. Pensando nisso

eliminei qualquer tipo de curva que dificultasse a retirada da peça do molde e, ao mesmo

tempo, essas curvas deveriam ajudar na empunhadura durante o manuseio do objeto

eliminando assim as alças. As alças atrapalham na hora de guardar o kit ocupando espaço e

dificultando o empilhamento das peças. As cumbucas possuem bases pequenas permitindo

que os usuários possam pegá-las com uma mão apenas e se levantarem da mesa para um

evento mais descontraído.

Passo 3. Logo que cheguei à forma final foi necessário um desenho preciso para a

confecção de gabaritos de madeira. O trabalho de confecção dos gabaritos foi realizado por

um marceneiro que transferiu com exatidão a forma do desenho do papel para a madeira.

Figura 19 - Desenho vetorial que serviu de matriz para criar os gabaritos de madeira. Gabaritos vetoriais da tigela
principal.
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Figura 22 - Vetorial das cumbucas.

Figura 20 - Vetorial do formato da boca da cumbuca pronto para
ser impresso.

Figura 21 – Desenho para se obter o formato da
boca da cumbuca.
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O programa utilizado na confecção dos desenhos vetoriais para o recorte dos gabaritos

de madeira foi o Inkscape7. Esse programa permitiu criar desenhos precisos, conforme os

meus esboços para que meus gabaritos e, consequentemente, o trabalho ficasse dentro das

especificações. Outra vantagem de se usar esse método nesse conjunto foi aproveitar o mesmo

desenho vetorial para criar várias partes das diferentes peças. Com ajuntes nas proporções de

cada desenho eu consegui imprimir diretrizes para vários gabaritos de todas as tigelas, tampas

e fundos sem precisar realizar vários desenhos, economizando horas de trabalho no

computador.

Os desenhos vetoriais foram realizados por mim utilizando conceitos adquiridos na

disciplina de informática do curso e os gabaritos de madeira foram terceirizados, o que não

resultou em aumento dos custos porque a madeira utilizada pode ser fina e neste trabalho usei

o eucatex8.

Figura 23 - Gabaritos de papel impressos através do programa de vetorização que serviram para criar os gabaritos de
madeira.

7 “Inkscape é um software profissional de gráficos vetoriais de qualidade, que roda em Windows, Mac OS X e
Linux. Ele é usado por profissionais de design e entusiastas em todo o mundo, para a criação de uma ampla
variedade de gráficos, como ilustrações, ícones, logos, diagramas, mapas e gráficos web. Inkscape usa o W3C
padrão aberto SVG (Scalable Vector Graphics), como seu formato nativo, e é um software livre e de código
aberto.” (Consultado em www.inkscape.org).

8 Eucatex é uma chapa de madeira fina produzida com fibras de eucalipto pelo grupo Eucatex.
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Figura 24 - Gabaritos de madeira obtidos através dos modelos de papel.

Figura 25 - Gabaritos de madeira sendo impermeabilizados para evitar a deformação causada pela umidade da argila.
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Figura 26 - Esqueleto da tigela principal montado, pronto para receber a argila e ser modelado.

Também foi necessário criar ferramentas com curvas específicas para cada peça para

que sua curvatura representasse o desenho. Na cumbuca, por exemplo, sua curvatura foi

criada a partir da impressão do desenho vetorial da peça em tamanho real em perfil e

repassada a um serralheiro que recortou em uma chapa de metal fina uma ferramenta com a

curva igual a do desenho. Essa ferramenta foi usada em seguida juntamente com o gabarito de

madeira para se criar o volume da peça protótipo.

Figura 27 - Detalhe da ferramenta que aliada ao gabarito de madeira cria um contorno igual ao projetado no programa
de vetorização. (Protótipo da cumbuca sendo modelado).
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Figura 28 - Ferramenta e gabarito para a confecção do modelo para as cumbucas.

Com os gabaritos e as ferramentas prontas, passei para o passo 4 – confecção dos

modelos. Para produzir o modelo que serviria para ser moldado e reproduzido, bastou

preencher os gabaritos com argila e modelá-los conforme as especificações de cada peça com

ajuda das ferramentas específicas, copiando os contornos de cada gabarito segundo seu

desenho.
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Figura 29 – Esqueleto da tigela principal preenchido com argila, pronto para ser modelado conforme as curvas de seus
gabaritos.

Figura 30 - Modelo da tigela principal pronto. Vista de frente.
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Figura 31 - Modelo da tigela principal pronto. Vista lateral. A peça encontra-se de cabeça para baixo para facilitar o
trabalho.

Figura 32 - Modelo da cumbuca sendo modelado com ajuda do torno e gabarito.
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Figura 33 - Modelo pronto para ser moldado. Nota-se o gabarito na parte de baixo.

Na quinta etapa de confecção do trabalho, foram feitas as formas de gesso a partir da

moldagem dos modelos. Para a confecção das formas utilizei aparas de madeira que são

doadas ao Laboratório Escola de Cerâmica para serem queimadas nos fornos e que podemos

encontrar em qualquer serralheria sem custos. Essas formas servem para receber o modelo a

ser moldado e o gesso líquido. O gesso líquido é obtido misturando o gesso em pó à água até

que esta esteja saturada. Percebe-se isso quando notamos a formação de pequenas “ilhas” de

gesso na água. A quantidade de gesso varia de acordo com o tamanho do objeto a ser

moldado, porém a mistura água e gesso deve seguir um padrão na proporção e no ato de

misturar a substância. Esta deve ser agitada até que não existam pelotas de gesso dentro do

líquido e sua consistência se torne viscosa.

Minha principal preocupação nesta etapa foi produzir moldes com o tamanho

aproximado de cada peça tendo em vista que alguns seriam moldes de grandes dimensões. Se

o molde ficasse exagerado em relação à peça, dificultaria o trabalho na etapa de reprodução já

que cada molde deve ser virado de cabeça para baixo para escorrer toda barbotina. Fiz as

formas mais próximas do formato final das peças possível visando o seu manuseio durante o

trabalho colagem.
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Figura 34 - Parte da forma da tigela principal.

Figura 35 - Forma e tigela principal pronta para receberem o gesso líquido.
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Figura 36 - Forma da tigela principal pronta para receber o gesso líquido. Detalhe do interior que acompanha o formato
da peça e suas vedações em argila.

Figura 37 - Forma preenchida com gesso líquido.

Após o gesso endurecer a forma é aberta e a peça protótipo é retirada do gesso. Essa

peça é maciça e é retirada sem a preocupação de se aproveitar o formato, já que o molde já

esta pronto. A argila do modelo é recuperada e reutilizada em outras peças por várias vezes.
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Figura 38 - Retirada do protótipo do molde já pronto.

Figura 39 - Forma e modelo da tampa da tigela principal.
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A tigela principal possui tampa para que

se mantenha a temperatura do conteúdo e o

proteja durante a refeição do meio externo. O

modelo de tampa escolhido foi de inserção9. Foi

necessário neste caso um molde com três

tasselos: um para a tigela, um para sua tampa e

um para proporcionar o rebaixo necessário na

tigela para apoiar a tampa.

O processo é ilustrado na próxima

imagem.

Figura 41 – Esquema simplificado para a confecção do molde da tigela.

A barbotina líquida é despejada através do alimentador, (localizado no tasselo 2), até

que esta esteja rente ao mesmo. O peso da barbotina expulsa o ar através do encaixe entre os

dois tasselos, fazendo o rebaixo necessário ao apoio da tampa.

9 Tampas de inserção consistem em tampas que ficam apoiadas em pequenas abas dentro da peça conforme a
figura 40. Esse modelo foi ideal para este projeto porque evita um possível contato da tampa com o conteúdo,
podendo assim ser retirada da tigela e coloca-la sobre a mesa sem correr o risco de sujar a toalha de mesa, por
exemplo.

Figura 40 - modelo de peça com tampa de inserção.
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Para se criar o tasselo 2, bastou um gabarito de madeira menor do que gabarito

utilizado para criar a boca da tigela. Essa diferença de tamanho deve ser igual à espessura da

parede de argila da peça, que, neste jogo é de aproximadamente 0,7 cm na peça recém-

desenformada. Quando o tasselo 1 estava pronto, retirei um pouco de argila da peça modelo e

coloquei por cima uma argila mais mole a fim de facilitar o processo. O gabarito menor foi

colocado sobre essa massa mole e rebatido para que cedesse, criando assim as abas de apoio.

O excesso de massa era retirado do processo através de furos feitos no gabarito e pela própria

parede, conforme mostram as próximas figuras.

Figura 42 - Molde já com parte da argila da peça retirada. Nesse espaço é colocada argila mais mole.
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Figura 43 - Processo de rebatimento do gabarito para criar as abas de apoio da tampa. Nota-se o excesso de argila mole
provocado pelo rebaixamento do gabarito.

Figura 44 - Gabarito 2 no lugar, pronto para receber o alimentador, a forma e ser moldado em seguida.
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Figura 45 - Forma do tasselo 2 sobre o tasselo 1 com seu alimentador no lugar, pronta para receber o gesso.

Figura 46 - Tasselo 1 e 2 da tigela principal. (Imagem de cima: tasselo 1, parte de dentro).
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Figura 47 – Resultado do rebaixamento para apoio da tampa em uma peça teste. Tigela principal.

O excesso de barbotina nas beiradas da aba de apoio da tampa e do alimentador é

recortado assim que a peça seca um pouco, ficando firme o suficiente para os acabamentos,

(estágio representado na figura 47).

O restante dos moldes das outras peças eram compostos por apenas um tasselo já que

não possuíam tampa. Depois que os moldes secaram por alguns dias foram polidos com lã de

aço fina para a retirada de eventuais imperfeições e ficaram prontos para uso.

Figura 48 - Molde da cumbuca com a sua peça modelo dentro sendo retirada.
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Figura 49 - Molde da tigela principal ainda sem acabamento interno.

Figura 50 - Molde das tigelas de porções.
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Figura 51 – Imagem dos sete moldes do conjunto na bancada, prontos para receberem a barbotina.
(Tigela de porções, cumbuca, tampa da tigela principal, pegador da tampa, base da cumbuca, base da tigela principal e

tigela principal).

Moldes
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A sexta e antepenúltima etapa era produzir a barbotina necessária para a confecção das

peças e o esmalte para o acabamento. A barbotina precisava suportar altas temperaturas e ter

um acabamento liso de coloração clara para não interferir no esmalte.

A fórmula utilizada foi:

28% de argila Magnesita,

24% de feldspato de potássio;

20% de caulim,

23 % de quartzo;

5% de talco;

Para a viscosidade necessária foi utilizado 35% de água com 1% (sobre água) de

silicato de sódio diluído.

Figura 52 - Barbotina utilizada para a confecção das peças.
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O ultimo estágio é a confecção das peças e seu acabamento. Apesar de não ser a etapa

que dá mais trabalho é uma das mais importantes. A barbotina deve ser coada durante o

enchimento dos moldes para evitar que impurezas contamine o conjunto. O processo foi

monitorado de perto para que a espessura da parede das peças fosse as mais próximas

possíveis.

Figura 53 - Enchimento do molde da tigela principal.

Figura 54 - Molde da tampa da tigela principal cheio de barbotina.
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Cerca de meia hora depois de enchido, o molde já pode ser esvaziado, pois já se

formou uma parede grossa o suficiente para sustentar a peça. O molde é virado de cabeça para

baixo, para que a barbotina escorra e a peça comece a secar, porem é deixado com uma leve

inclinação, evitando a formação de gotas no fundo. Mais quarenta minutos, e a peça é

desenformada e se for o caso, já pode receber os primeiros acabamentos como a colagem de

pés e alças e a retirada de rebarbas10. Essa colagem é feita com a mesma barbotina líquida

usada na confecção da peça. Esses tempos mencionados acima variam conforme o clima (se

muito úmido demora um pouco mais), conforme quantas peças já foram reproduzidas (as

primeiras peças sempre ficam no ponto de desenformar mais rápido, pois os moldes estão

ainda secos) e porosidade11 do gesso. Enfim, algumas variáveis afetam o tempo de produção

de cada peça.

Figura 55 - Primeira peça reproduzida por completo.

10 Rebarbas são pequenas sobras de argila inerente ao processo de moldagem. Exemplo, retirada do alimentador
e recorte de excessos.

11 A porosidade do gesso é uma característica particular de cada tipo de produto, já que existem vários. O gesso
rápido, o utilizado nesse trabalho, é o mais poroso por suas partículas serem grandes e esponjosas. Ainda sim se
consegue mais ou menos porosidade conforme alteramos a proporção de gesso em pó na água (quanto mais
água, mais poroso).
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Figura 56 - Peças biscoitadas prontas para serem esmaltadas.

Depois de desenformada, a peça é deixada em local livre de umidade para secar. Após

essa secagem preliminar é levada a um forno à média de 100ºC/h para serem biscoitadas. O

último passo é cobrir a peça com o esmalte e levar a um forno a cerca de 980 a 1.280 graus,

conforme o seu material e sua escolha, na média de 150ºC/h para a vitrificação do esmalte e

sinterização12 da argila. É um processo delicado, pois se as peças dentro do forno estiverem

úmidas ainda, a água se transformará em vapor rapidamente causando o estouro da peça

inutilizando-a e ainda podendo danificar as peças ao seu redor.

O esmalte utilizado para esse conjunto

foi liso, de coloração clara e translúcido. Tal

escolha se baseia no fato de que o conjunto em

questão já possui informação nas suas formas e

a escolha de um esmalte mais “limpo” não

sobrecarrega, com muita informação, o kit.

Esmaltes lisos são mais fáceis de limpar, pois

não retêm sujeira. Porém nessa faze pode-se

escolher dentre muitos esmaltes e suas

tonalidades de acordo com o gosto do seu

público, trabalhando com tendências, séries, encomendas, etc.

A esmaltação desse conjunto foi feita pulverizando o esmalte na peça utilizando um

compressor de ar em camadas finas.

12 Estágio físico da cerâmica que se caracteriza pela formação do corpo vítreo dentre as partículas sólidas,
tornando a peça impermeável e resistente.

Figura 57 - Esmalte escolhido para esse conjunto. Base
096, 6% de Titânio e 1,6% de Cobre. 980ºC.
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Figura 58 - Esmaltação das peças.

Figura 59 - Peças esmaltadas prontas para a segunda queima.
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Figura 60 - Cumbuca e tigela de porção saídas do forno após a segunda esmaltação. Peças finalizadas.
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2.1.3 – Resumo por imagens da confecção do trabalho.

Figura 61 - Esboços.

Figura 62 - Vetorização dos desenhos.
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Figura 63 - Gabaritos de papel.

Figura 64 – Gabaritos de madeira e esqueleto da tigela principal.

Figura 65 - Modelagem das peças. Tigela principal.
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Figura 66 - Confecção dos moldes.

Figura 67 - Reprodução das peças.

Figura 68 - Primeira queima. (Biscoito)
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Figura 69 - Esmaltação.

Figura 70 - Segunda Queima.
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3 – Conclusão.
Tratando da produção de peças utilitárias e decorativas, o trabalho em questão não

deixa dúvidas de como útil é o processo com molde. Logicamente, não deve ser a única

escolha de um atelier, pois há trabalhos que exigiram limitações em todos os sentidos –

forma, número de reproduções, tamanho, etc.; porém a moldagem lhe permite intervenções

em peças já confeccionadas, criar a partir de uma grande variedade de objetos e uma boa

produção sem elevar os custos.

As pessoas não precisam pagar caro por utensílios de mesa diferenciados para

receberem bem seus convidados. Não precisam gastar fortunas para sentirem-se mais felizes

em seus ambientes familiares. Um bom kit produzido com a técnica e materiais certos

proporciona diferenciação sem elevar os custos, levando design, durabilidade e conforto para

seus proprietários e convidados.

O trabalho em questão abre espaço para uma gama enorme de séries, podendo ser

trabalhado como uma tiragem inicial e lançamentos em determinadas épocas.

Creio que o trabalho foi satisfatório, pois supriu minha necessidade de ter um método

rápido de criar peças em cerâmica sem elevar os custos e sem a necessidade de muito tempo

para a produção. Outra vantagem em se trabalhar com a técnica de colagem é poder utilizar

mão de obra não especializada em algumas fases da produção. Exemplo: enchimento e

esvaziamento de moldes, confecção das formas e barbotina e limpeza das peças. Essas

vantagens aliada ao toque pessoal, cria um produto elegante, artesanal e que pode ser

reproduzido em escala, atendendo o público que deseja embelezar suas mesas em seus

encontros familiares.
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