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RESUMO

A paisagem arquitetônica de São João Del-Rei destaca-se por sua diversidade. A velha
arquitetura  colonial  sofreu  transformações  ao  longo  dos  anos,  recebendo  modificações
conforme o estilo da época, e a janela, ícone de grande valor cultural, aparece como elemento
identificador  dessa  variedade.  Este  trabalho  teve  como  objetivo  retratar  as  janelas
sanjoanenses em peças cerâmicas, decoradas com pigmentos naturais a partir de técnicas já
desenvolvidas  em trabalhos  anteriores.  Para  isso,  foi  realizada  uma pesquisa  histórica  da
evolução arquitetônica da cidade, bem como registros de diferentes modelos de janelas. Pôde-
se, ao final,  obter uma riqueza de material  que permitiu desenvolver o trabalho de forma
original e criativa.

Palavras-chaves: cerâmica, janelas, arquitetura.
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“Na cerâmica, essencialmente combinamos: terra,
água, ar e fogo, mas não somos alquimistas. Somos
empiristas. Ombreamos uma picareta e saímos por
aí, à procura de barro. Um buraco aqui, outro ali e

vamos enchendo a carroça deste, daquele e do outro
tipo. Arregaçamos as mangas e vamos preparando a

massa até chegar a uma certa maleabilidade. Aí
começa a fecundação: formas vão se criando.

Orgasmos se prolongam entre uma e outra relação e
o espaço vai se adornando de princípios intuitivos,

forma-se uma coletividade que pacientemente
aguarda o fogo do forno. O forno é a grande mãe,

ora aborta, ora dá filhos sadios e bonitos. O fogo é a
eternidade, é o êxtase da comemoração, é lá que se

rompe a casca do ovo, que se transpira o sangue e se
reflete o poder das forças da natureza em expansão
latente. A chama incute a vida às formas na cor do
sol mais quente, no movimento que vibra e irradia
emoção intensa. Terminada a queima, resfriado o

forno, abrem-se as portas das câmaras e visualiza-se
o estonteante milagre da transformação dos

materiais, e morre-se para viver uma outra fase. A
verdadeira arte, entre outros alimentos, é um alívio

para a fatigada humanidade, essa imensidão de seres
palpitantes que rolam pelos ermos da esfacelada

Terra. A cerâmica já não é mais cerâmica ou arte! É
cabeça, corpo e coração que se envolvem numa

ânsia elástica. É o produto primo do homo operarius
que resiste à avalanche dos tempos e avança em

direção do cosmo” 
(Vicente de Fábio Cordeiro). 



6

Lista de ilustrações

Figura 1. Largo do Rosário em 1880 - desenho a partir da fotografia......................................11
Figura 2. Casa que abriga o Museu Regional, localizada no Largo Tamandaré.......................13
Figura 3. Janelas de madeira com uma folha, com abertura à francesa e de guilhotina...........15
Figura 4. Janelas com gelosia, vergas em arco pleno e muxarabi.............................................16
Figura 5. Janelas de diferentes modelos, com venezianas de abrir para o exterior e sistema de 
abertura do tipo guilhotina........................................................................................................16
Figura 6. Janelas construídas, principalmente, com ferro e vidro.............................................17
Figura 7. Janelas com pouco detalhes e construídas principalmente com alumínio e vidro.....18
Figura 8. Desenhos das janelas para a reprodução na argila.....................................................19
Figura 9. Transferência dos desenhos para as placas de argila.................................................20
Figura 10. Esculpindo a janela e resultado da modelagem das dez janelas..............................21
Figura 11. Preparando os modelos nas formas de papelão. E moldes prontos.........................22
Figura 12: Resultado da aplicação das tintas ...........................................................................23
Figura 13. Teste com engobes antes da queima e resultado após a queima .............................25
Figura 14. Resultado das tintas acrílicas...................................................................................25
Figura 15. Reprodução das janelas a partir dos moldes em gesso............................................28
Figura 16. União das peças e criação da luminária de mesa.....................................................29
Figura 17. Pintura com engobes e resultado da pintura e peças aguardando a secagem..........30
Figura 18. Peças antes e depois da queima. Resultado das luminárias depois da queima de 
biscoito......................................................................................................................................31
Figura 19. Peças esmaltadas e levadas pra queimar a 980 C. Resultados…………………….32
Figura 20. Pintura das luminárias de parede com tinta acrílica................................................33
Figura 21. Luminária de mesa...................................................................................................34
Figura 22. Luminária de parede................................................................................................35
Figura 23. Luminária de teto.....................................................................................................36



7

Lista de tabelas

TABELA 1. Tipos de tintas à base de pigmentos naturais……………………………………24



8

Sumário

1.INTRODUÇÃO.......................................................................................................................9

2.DESENVOLVIMENTO.........................................................................................................10
2.1 Transformação da paisagem arquitetônica de São João Del-Rei ao longo dos anos......10
2.2 Janelas de São João Del-Rei...........................................................................................14
2.3 Produção das peças cerâmicas........................................................................................18

2.3.1 Desenhos.................................................................................................................18
2.3.2 Modelagem e moldes de gesso...............................................................................20
2.3.3 Testes das tintas com pigmento natural..................................................................23
2.3.4 Questões ecológicas e sustentáveis.........................................................................26
2.3.5 Criação e decoração das peças finais......................................................................27
2.3.6 Peças finalizadas.....................................................................................................34

3.CONCLUSÃO.......................................................................................................................36
4.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................................37



9

1. INTRODUÇÃO

A palavra janela vem do latim vulgar – januella – diminutivo de janua (ou ianua) que

designava a porta,  passagem, entrada,  acesso.  No período neolítico,  a moradia do homem

continha apenas um ambiente e uma abertura de acesso para entrada e saída, mas a partir do

momento em que descobriu-se o fogo, dois componentes tornaram-se essenciais: as portas e

janelas, para permitir a saída da fumaça renovando o ar (JORGE, 1995).

Segundo JONSSON & ROOS (2010),  ela  surge  como elemento-chave a  partir  da

necessidade do homem de integrar o ambiente externo e interno, estabelecendo relações de

trocas térmicas – promove a renovação do ar interior através do aproveitamento da ventilação

natural,  acústica  e  luminosa  e,  também,  desempenhando  papel  fundamental  na  qualidade

estética. 

Tendo chegado em terras  brasileiras  como adaptação da  arquitetura  portuguesa  ao

clima  tropical,  a  janela  faz  muito  mais  do  que  diminuir  o  impacto  do  calor  dentro  das

moradias, ela serve também como espaço de transição entre a casa e a rua, de socialização –

isto é, de convívio e de lazer da família e desta com quem passa na rua — e de integração com

o meio ambiente,  funcionando para a  contemplação da paisagem e para o contato com a

natureza (LACÉ BRANDÃO, 2011). 

Como  elemento  do  invólucro  da  edificação,  as  janelas  tiveram  os  modelos

modificados  e  transformados  na  medida  em  que  houve  a  necessidade  da  utilização  dos

principais  condicionantes  climáticos,  ou  seja,  a  luz  e  o  ar.  Através  da  iluminação,

descobriram-se os espaços internos; através do convívio social, exteriorizou-se o interior; e

através da ventilação e da iluminação, promoveu-se a higienização dos ambientes  (NICO-

RODRIGUES, 2015). 

A evolução dos tipos de janelas no Brasil está associada à história da arquitetura e esta,

aos  ciclos  econômicos,  seja  estes  de  âmbito  nacional  ou  regional,  ressaltando-se  que  as

importantes obras de engenharia e arquitetura, até princípio do século XX, eram de madeira,

pedra ou ambos (MIOTTO,2002). Em São João Del-Rei, encontram-se inúmeros modelos de

janelas antigas, cheias de detalhes e modernas com simplificação de estilos, fato muito ligado
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à evolução tecnológica e a  produção industrial.  Sendo assim,  a  proposta  deste  trabalho é

produzir peças cerâmicas com as janelas sanjoanenses, tendo como enfoque  a variação de

modelos observados.

2. DESENVOLVIMENTO

Com o interesse em retratar na cerâmica detalhes da paisagem  dessa importante e

encantadora cidade, iniciei este projeto com uma breve pesquisa histórica sobre a formação da

arquitetura local; seguida por registros fotográficos e etapas práticas utilizando técnicas de

construção  de  placas,  modelagem  em  argila,  moldes  em  gesso,  pinturas  com  pigmentos

naturais e acabamento com esmalte.

2.1 Transformação da paisagem arquitetônica de São João Del-Rei ao longo dos anos

São João del-Rei é um município brasileiro da região do Campo das Vertentes, sudeste

do estado de Minas Gerais. É uma das maiores cidades setecentistas mineiras, conhecida pelo

seu patrimônio artístico e cultural.1 

No início do século XVIII, com o nome de Arraial Novo, a cidade esparramou-se pelo

vale cortado pelo córrego do Lenheiro. Os primeiros mineradores, entregues à ambição, mais

do que a qualquer preocupação com a edificação do arraial, preferiram o assentamento no

lado noroeste do córrego, mais perto dos veios auríferos onde implantaram vivendas rústicas

na trilha de chegada e partida do Arraial (DANGELO et al., 2014).

A formação urbana da cidade iniciou-se a partir de moradias aglomeradas próximas

aos  locais  de  mineração  e  as  construções  iniciais  eram provisórias. Com a  mão  de  obra

escrava  e  a  falta  de  aperfeiçoamento  das  técnicas  de  construção,  praticamente  todas  as

1 Disponível em: <http://saojoaodelrei.webnode.com.br/a-cidade/geografia>. Acesso em 31 de outubro de 
2017.

http://saojoaodelrei.webnode.com.br/a-cidade/geografia
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moradias tinham a mesma aparência. Posteriormente, essas construções sofreram adaptações e

passaram a adquirir um maior número de elementos, como a quantidade de janelas nas casas

(LIMA, s.d.). 

O colonial deve ser entendido como a produção arquitetônica que se refere ao Ciclo

do  Ouro  até  a  Independência,  em 1822 (DANGELO  et  al.,  2014,  p.  41).  Atualmente,  a

arquitetura  colonial  têm grande  relevância  no  universo  cultural  sanjoanense, funcionando

como elemento identificador de uma época (Figura 1).

A atividade mineradora e a chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM)

atraíram pessoas de todas as condições sociais e, com isso, as construções arquitetônicas da

cidade passaram por diversas modificações. Os sobrados elegantes de pé direito e janelas de

vergas alteadas também registram a mudança de tecnologia construtiva de terra e madeira: é

justamente  onde o  adobe  começa  a  imperar  como sistema mais  ágil  e  de  preferência  na

construção (DANGELO, 2014). 

A relativa  prosperidade  de  São  João  durante  o  século

XIX  e  início  do  XX  permitiu  à  cidade  receber  as

Figura 1. Largo do Rosário em 1880  - desenho a partir da fotografia. Góis (2015)
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modificações do gosto, conforme os estilos da época. Por

este motivo teremos o núcleo de origem colonial numa

arquitetura  bastante  variada.  Estas  edificações  se

enfronharam naturalmente no núcleo colonial, formando

verdadeiros  conjuntos  ecléticos  e  deram  uma  certa

grandeza  em  monumentos  isolados,  públicos  e

particulares. LIMA (s.d., p.3)

A República Velha  (1889-1930)  viu a cidade crescer e prosperar ao som dos apitos

dolentes  das  locomotivas  da  estrada  de  ferro.  A chegada  do  trem trouxe  a  possibilidade

material da renovação arquitetônica: a importação a preços acessíveis dos novos materiais de

construção  e  a  fixação  dos  novos  modelos  de  modernização  que  colaboraram  com  a

ecletização da arquitetura (DANGELO, 2014). 

Segundo  CAMPOS  (1985),  o termo  'ecletismo'  deriva  do  grego  eclego (escolher,

formar, reunir), que significa uma atitude de conciliação, ou seja, reunir, em sua formação,

características diferentes de diversos estilos. Esse novo modelo surge a partir do momento em

que  se  torna  necessário  conciliar  a  tradição,  representada  pela  cultura  europeia,  e  a

modernidade, símbolo da nossa sociedade industrial.

O  período  que  transcorre  entre  1930  e  1945,  o Estado  Novo, marca  a  era  das

divergências mais acentuadas sobre o panorama arquitetônico de São João. Com a variação

dos estilos, iniciou-se, então, uma descaracterização das construções arquitetônicas. Quando o

tombamento foi instituído pelo IPHAN em 1938, ele foi entendido, de início, como mais uma

das causas responsáveis pela estagnação econômica da cidade (DANGELO et al., 2014). 

O período moderno (1945-1980), coincidiu com uma cultura construtiva vinculada à

especulação  imobiliária,  revelada  num  proto  modernismo  e  num  Art-Déco  tardio,  mas

também em exemplares de pobreza estética significativa,  imitações tímidas e precárias de

modelos inspirados nas edificações de Brasília (DANGELO, 2014). A partir de 1980, período

pós-moderno e contemporâneo, a cena urbana da cidade é composta de sistemas urbanos e

arquitetônicos  comuns  na  dinâmica  da  vida  de  outras  cidades,  com  a  proliferação  de

construções de baixa qualidade, com a multiplicação dos tradicionais telhados de alumínio

(DANGELO, 2014). 



13

Embora São João del-Rei tenha passado por uma série de transformações urbanas,

ainda assim mantém, principalmente à margem esquerda do córrego do Lenheiro, inúmeras

características da cidade antiga (Figura 2). O Centro Histórico de São João del-Rei deve ser

compreendido como a expressão de um processo dinâmico. Ao contrário das demais cidades

mineiras do período colonial, a estagnação da riqueza não se deu como consequência imediata

do declínio da produção aurífera. Desta forma, encontramos dentro do Centro Histórico da

cidade diversos estilos  arquitetônicos,  que representam os  ciclos  econômicos vividos  pela

cidade nos seus 300 anos de existência (DANGELO et al. (2014),

Figura 2. Casa que abriga o Museu Regional, localizada no Largo Tamandaré. Góis (2017)
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2.2 Janelas de São João Del-Rei

“A forma de uma cidade muda mais depressa,

lamentavelmente, que o coração de um

mortal.” 

Baudelaire

A etapa prática desta pesquisa começou com caminhadas pela cidade para fotografar

diferentes modelos de janelas. Primeiro, em áreas onde os estilos arquitetônicos remetiam a

antigas épocas, em especial, o Centro Histórico. Em seguida, registraram-se também janelas

em  regiões  aleatórias,  de  épocas  mais  recentes.  Assim,  foi  possível  conseguir  um  vasto

material de imagens de janelas, construídas com diferentes materiais. 

No centro histórico, observou-se que há uma predominância de janelas construídas

em madeira, o que não ocorre em bairros recentes, onde há uma tendência em se utilizar como

matéria-prima os metais, como o aço e o alumínio, e o vidro em maior quantidade. Essas

obervações reforçam a ideia de que os tipos de janelas no Brasil estão associados aos ciclos

históricos  e  econômicos,  podendo-se  enquadrar  os  modelos  fotografados  pela  cidade  em

diferentes épocas históricas. 

No período colonial, as primeiras habitações traziam janelas simples e praticamente

todas  as  moradias  eram de madeira  e  possuíam apenas  uma folha (escudo),  sendo que  o

controle da ventilação era feito de duas maneiras: aberto ou fechado (NICO-RODRIGUES,

2015). Posteriormente, as portas e janelas começaram a ser construídas em madeira de boa

qualidade para as famílias ricas e de qualidade inferior para as famílias pobres; mesmo assim,

as portas eram praticamente sempre iguais, já as janelas se diferenciavam pelas formas de

encaixar os caixilhos2 das bandeiras nas janelas, nas variadas soluções de abertura: à francesa,

de guilhotina3, etc., e nos anteparos de gelosia4, treliça5 ou vidro, etc (ZORRAQUINO, 2006).

(Figura 3)

2 Esquadria ou parte dela; moldura.
3 Caixilho de janela que se levanta e abaixa verticalmente.
4 Grade de tabuinhas de madeira cruzadas a intervalos; rótula. 
5 Armação geralmente de ripas de madeira cruzadas.
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No período imperial (1800-1850), começa a aparecer um novo tipo de residência: os

sobrados e grandes casarões. Essas edificações traziam portas e janelas de ferro forjado ou

fundido e vidros. Outros elementos característicos desse período são janelas e portas com

vergas em arco pleno, bandeiras das portas com vidros coloridos (LOTT, 2016). As janelas

possuíam também a  gelosia  com rótula  como  elemento  para  o  controle  da  ventilação  e

proteção do interior da visualização externa (NICO-RODRIGUES, 2015), estilo já não muito

presente na cidade como se pôde observar durante a pesquisa. Outro modelo importante nesse

período foi a gelosia com o muxarabi6 que servia como elemento regulador da ventilação e

resguardo dos ambientes internos (MIOTTO, 2002) (Figura 5).

6 Balcão mourisco protegido por grade de madeira donde se pode ver sem ser visto. 

Figura 3. Janelas de madeira com uma folha (a) com abertura à francesa (b) e de guilhotina 
(c). Góis (2017)

(c)

(a)

(b)
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As janelas típicas do período republicano eram construídas principalmente de madeira,

metais, vidro e pedras, acompanhadas de ladrilhos hidráulicos e ferro fundido. A fabricação e

o uso do vidro plano para a janela permitiu maior controle da iluminação nos ambientes,

substituindo os tradicionais escudos, a madeira recortada e os balaústres7. No auge do ciclo do

café, surgiu a janela com veneziana de abrir para o exterior, combinada com folha e panos de

vidro e sistema de abertura do tipo guilhotina (MIOTTO, 2002). No entanto,  nas fachadas

menos  nobres,  ainda  se  utilizavam elementos  tradicionais  como as  janelas  de  guilhotina,

principalmente quando se tratava de construções novas, e não adaptações (DANGELO, 2014)

(Figura 6).

7 Pequena coluna que sustenta, junto com outras iguais, uma travessa, corrimão ou peitoril.

Figura 4. Janelas com gelosia (a), vergas em arco pleno (b) e muxarabi. Góis (2017)

Figura 5. Janelas de diferentes modelos, com venezianas de abrir para o exterior e sistema de 
abertura do tipo guilhotina (a). Góis (2017)

(a)

(a) (b) (c)
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A partir do período moderno, a evolução tecnológica proporcionou o uso do ferro na

construção civil e as janelas passaram a ser fabricadas em ferro e, assim, utilizadas em grande

escala. A modernização trouxe, entre outras inovações, a possibilidade de executar grandes

vãos, surgindo então os tipos de janelas com sistema de abertura do tipo basculante, Maxim

Ar8 e de correr (MIOTTO, 2002). 

Na  década  de  1950  aparecem  os  perfis  tubulares  e  em  1960  o  processo  de

industrialização e padronização das esquadrias9 tornou-se atuante no mercado. O aço com

adição  do  carbono,  assim como o  alumínio,  surgiu  para  substituir  o  ferro,  por  causa  da

resistência  e  sua  tecnologia  desenvolvida  especialmente  para  a  construção  civil  (NICO-

RODRIGUES, 2015) (Figura 7).

A partir do período pós-moderno e contemporâneo, praticamente todos os vãos são

compostos por vidros, principalmente as janelas que os utilizam para garantir a iluminação.

Devido à  violência  no Brasil,  os  materiais  estão se tornando cada  vez  mais  resistentes  e

consequentemente mais caros (LOTT, 2016) (Figura 8).

8 Janela muito utilizada em banheiros, mas também aplicada em vários ambientes da casa. Sua abertura ocorre
a partir de um eixo horizontal e é composta apenas por uma folha de vidro. Podem ser se madeira, PVC, 
alumínio, ferro, etc.

9 Armação de madeira, metal, etc., onde se fixa porta, janela, veneziana, etc.

Figura 6. Janelas construídas, principalmente, com ferro e vidro. Góis (2017)
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2.3 Produção das peças cerâmicas

Nesta etapa, produzi as primeiras janelas em argila. Desenvolvi desenhos, modelagem e

molde em gesso.  Realizei  testes  das  tintas  com pigmentos naturais  e,  então,  reproduzi  as

janelas na criação das peças finais.

2.3.1 Desenhos 

As janelas foram desenhadas com grafite sobre papel vegetal e depois transferidos

para um papel branco criando um decalque que, em seguida, foram para as placas de argila.

A Figura 8 mostra os desenhos das janelas.

Figura 7. Janelas com pouco detalhes e construídas principalmente com alumínio e 
vidro. Góis (2017)
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Figura 8. Desenhos das janelas para a reprodução na argila. Góis (2017)
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2.3.2 Modelagem e moldes de gesso

 Utilizando a técnica de placas10, modelei dez placas em argila (medindo 15 cm x 15

cm) e transferi os desenhos para as placas. O material utilizado foi a argila  Resende branca

(paper clay e sem chamote) e um rolo de madeira, para abrir a massa. Em seguida, esculpi as

janelas em baixo-relevo sobre as placas e criei os moldes em gesso. As Figuras 9,10 e 11,

abaixo, ilustram esta etapa.

10 Técnica que consiste em utilizar placas feitas em argila, abertas com rolos ou máquina como a plaqueira.

Figura 9. Transferência dos desenhos para as placas de argila. Góis (2017)
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Figura 10. Esculpindo a janela sobre a placa de argila (a) e resultado da modelagem das dez  
janelas (b). Góis (2017)

(b)

(a)
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Figura 11. Preparando os modelos nas formas de papelão(a). Gesso sobre os modelos(b).  E 
moldes  prontos (c). Góis (2017)

(a)

(b)

(c)
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2.3.3 Testes das tintas com pigmento natural 

Através do projeto de iniciação científica  Tintas da Terra – o uso dos pigmentos

naturais para uma pintura sustentável11, foram coletados doze tipos de solos, processados e

tratados  para  a  produção  das  tintas  naturais.  Após  a  fabricação  das  tintas,  realizamos  os

primeiros testes de aplicação em papel tipo canson em várias gramaturas. Realizamos também

testes com a tinta acrílica, aquarela e encáustica sobre a cerâmica biscoitada. E, por último,

aplicamos as tintas sobre um painel de madeira com fundo branco para registar o resultado de

cada técnica, na construção de uma paleta de cores (Góis, 2016) (Figura 12).

11 Disponível em: http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/artes/IC_TINTAS_DA_TERRA.pdf

Figura 12: Resultado da aplicação das tintas sobre madeira, nas técnicas: acrílica (a), óleo
(b), têmpera (c) e  encáustica (d). Góis (2015)

(a) (b) (c)

(d)
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No presente trabalho, escolhi trabalhar com engobes e a tinta acrílica, na decoração

a frio, pois apresentaram resultados satisfatórios na aplicação sobre a cerâmica. Sendo assim,

selecionei seis diferentes pigmentos de terra, que apresentaram os melhores resultados nos

testes  aplicados.  Em seguida,  produzi  os  engobes12 e  a  tinta  acrílica,  segundo  a  técnica

mostrada na TABELA 1.

TABELA 1. Tipos de tintas à base de pigmentos naturais

TINTA TÉCNICA DE OBTENÇÃO

ENGOBE

Sua  composição  pode  variar  conforme  o  tipo  de  pigmento  e

temperatura da queima. Recomenda-se aplicar o engobe na peça em

ponto de couro13 para maior fixação da tinta. Pode-se aplicar sobre a

tinta  engobe,  em  peça  biscoitada,  um  vidrado  de  baixa  ou  alta

temperatura. Para preparar a tinta utilizou-se: terra, argila branca, base

096 e água, para diluí-la.

ACRÍLICA

Os  ingredientes  são:  cola  branca (PVA=polyvinyl  acetate),  terra  e

água.  A tinta  é  aplicada  a  frio  sobre  a  cerâmica.  Recomenda-se

misturar a cola somente no momento de aplicação da tinta.
 

Na expectativa de avaliar características como alteração de cor e fixação do pigmento

nas peças, após a queima, criei dois testes com as tintas produzidas: o teste I com engobes e o

teste II com a acrílica.

No teste  I,  criei  um corpo  de  prova14 em ponto  de  couro  e  sobre  ele  apliquei  os

engobes. Após a secagem, o corpo de prova foi levado para queimar em forno elétrico a

900°C. Analisei o tom das cores e a fixação antes e depois da queima (Figura 13). Observei

que todas as cores apresentaram mudança de cor após a queima. Quanto à fixação, após a

terceira demão, as tintas mostraram uma melhor aderência na cerâmica. 

12 Argila líquida, colorida ou não, de consistência cremosa, aplicada sobre peças de argila em ponto de couro 
ou biscoitadas.

13 É um estágio da argila após ser modelada onde a peça não secou completamente e ainda aceita modificações 
em sua superfície.

14  Peça confeccionada em argila e queimada ou não, utilizada como suporte na aplicação dos testes. 
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Em seguida, realizei o teste II com as tintas acrílicas aplicadas sobre o corpo de prova

em cerâmica biscoitada15 e analisou-se o tom das cores e a fixação (Figura 14). Analisei que a

tinta acrílica teve um bom resultado sobre a cerâmica e, com isso, optou-se por utilizá-la na

pintura a frio.

15  Biscoito é a primeira queima da argila onde ocorre a transformação da argila em cerâmica, a temperatura da 
queima pode variar de 600°C a 1000°C, dependendo do tipo da técnica utilizada. 

Figura 13. Teste com engobes antes da queima (a) e resultado das cores e fixação após a queima 
(b). Góis (2017)

(b)

Figura 14. Resultado das tintas acrílicas. Góis (2017)

(a)
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2.3.4 Questões ecológicas e sustentáveis

 Com o intuito de reduzir o custo de produção e diminuir os efeitos nocivos causados

pelo uso das tintas sintéticas, que podem ser prejudiciais à saúde do ceramista e ao meio

ambiente ao longo do tempo, utilizei tintas à base de terra. Elas são compostas de pigmentos

minerais puros e naturais e emulsões de base aquosa não tóxica, como o engobe e a acrílica

que,  além de preservar  a  identidade  local,  são produzidas  através  de processo físico  sem

auxílio de meio químico e com baixo uso de energia. Durante a transformação em produto

final não há emissões tóxicas, como no caso das tintas convencionais. Ademais, seu resíduo

não polui o meio ambiente e completa seu ciclo de vida retornando à terra em curto prazo.

A produção  de  tinta  industrial  é  uma  atividade  que  pode  ser  impactante.  Nesse

processo ocorre emissão de efluentes líquidos e gasosos que poluem o ambiente e prejudicam

a  camada  de  ozônio,  como  os  Compostos  Orgânicos  Voláteis  –  COVs,  uma  classe  de

contaminantes  derivados  do  petróleo   (VALLE,  1995).   Por  outro  lado,  as  tintas  com

pigmentos  de  terra,  além de,  preservar  a  identidade  local,  são  sustentáveis  e  não  geram

resíduos ou produtos tóxicos à saúde e ao meio ambiente. 

Desta forma, com a crise energética e a dependência do petróleo, o homem precisa

buscar  fontes  alternativas  mais  econômicas  e  menos  poluidoras  para  reduzir  os  danos

ambientais, ocorridos atualmente.  Isso significa atender às necessidades da geração atual

sem comprometer o direito das futuras gerações em atenderem às delas (VALLE, 1995).

Assim, torna-se importante investir na produção de tintas com sustentabilidade.
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2.3.5 Criação e decoração das peças finais

Produzi três modelos diferentes de luminárias: mesa, parede e teto. Iniciei o trabalho

reproduzindo os moldes das janelas (Figura 15). 

Na construção da luminária de mesa,  utilizei  oito placas com modelos diferentes.

Unindo as placas, criei o formato desejado, dei o acabamento e o recorte vazado nas janelas

(Figura 16). Modelei a base do bocal, separadamente, e depois fixei-o na base da luminária e

apliquei a pintura com os engobes coloridos somente nas janelas. As tintas de engobes foram

aplicadas com pincéis nas peças ainda em ponto de couro (Figura 17). 

O tempo de secagem das peças foi  de 6 a 7 dias e só depois elas foram para a

primeira queima, em forno elétrico que atingiu a temperatura de 900°C (Figura 18).  Após o

biscoito,  as  peças  com engobes receberam a aplicação de um esmalte  transparente 096  e

foram levadas para queimar a 980°C (Figura 19). 

As  peças  que  não  foram  pintadas  com  engobe,  foram  decoradas  com  as  tintas

acrílicas, a frio e aplicadas com pincel (Figura 20).
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Figura 15. Reprodução das janelas a partir dos moldes em gesso. Góis (2017)
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Figura 16. União das peças e criação da luminária de mesa. Góis (2017)
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Figura 17. Pintura com engobes e resultado da pintura (acima) e peças aguardando
a secagem. Góis (2017)
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Figura 18. Peças antes e depois da queima (acima). Resultado das luminárias depois 
da queima de biscoito. Góis (2017)
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Figura 19. Peças esmaltadas e levadas pra queimar a 980 C. Resultados (abaixo)
Góis, 2017
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Figura 20. Pintura das luminárias de parede com tinta acrílica. Góis (2017)
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2.3.6 Peças finalizadas

As imagens a seguir apresentam as peças finalizadas após a montagem e instalação 

das luminárias.

Figura 21. Luminária de mesa. Góis 2017
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Figura 22. Luminária de parede. Góis (2017)
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3. CONCLUSÃO

A janela é um elemento fundamental numa residência. Bonita, feia, muitas ou poucas,

além de, iluminar, arejar e fazer o contato com o ambiente exterior, ela também traz em cada

modelo um tempo e uma época. As janelas de São João Del-Rei revelam na arquitetura a

história do desenvolvimento dessa cidade, com seus elegantes casarões históricos cheios de

janelas detalhadas no bom gosto, dividindo espaço com suas casas contemporâneas de janelas

sem graça, porém, práticas no dia a dia. 

Durante os anos vividos em São João, observei a variedade de janelas na paisagem

arquitetônica local  que,  contribuiu  no despertar  do interesse em modelar  essas  janelas  na

cerâmica,  como forma de  expressão  cultural  de  uma das  mais  belas  cidades  históricas  e

acolhedora de Minas Gerais. 

Figura 23. Luminária de teto. Góis (2017)
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Com  a  finalidade  de  produzir  objetos  cerâmicos  decorados  com  as  janelas

sanjoanenses, aplicou-se processos técnicos aprendidos e desenvolvidos como estudante de

artes aplicadas da UFSJ que, graças ao precioso conhecimento adquirido ao longo do curso e

o amor pela arte que sempre existiu, concluiu-se este projeto. 
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