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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o processo criativo de um painel cerâmico 

construído a partir das apropriações da técnica da Colagem. Para isso um histórico da 

Colagem foi traçado, abrangendo os movimentos do Cubismo e Dadaísmo quando esta 

técnica se despontou como uma linguagem artística. Em um segundo momento, é apresentado 

com detalhes, a metodologia para a construção deste painel cerâmico, aproximando as duas 

linguagens. 
 

 

Palavras-chave: Colagem. Cerâmica. Kurt Schwitters. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

     

This paper aims to present the creative process of a ceramic panel constructed with the usage 

of the collage technique. A historical study on collage was then developed, covering the 

movements of Cubism and Dadaism when this technique has emerged as an artistic language. 

In a second step, it is presented in details the methodology for the construction of this ceramic 

panel, approaching the two languages. 

  

  

 Keywords: Collage.Ceramics. Kurt Schwitters. 
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1.0 INTRODUÇAO 

Este trabalho tem como objetivo construir um Painel Cerâmico, baseado nos 

procedimentos da técnica da Colagem, numa tentativa de traduzir as características desta 

linguagem artística para o mundo da cerâmica. 

Para este fim aprofundo o estudo da técnica da “COLAGEM”, que é uma linguagem 

que se apropria de diferentes materiais retirados da realidade e os sobrepõem em uma 

superfície, criando volumes e dando-lhes uma ideia de tridimensionalidade.  

Na abordagem teórica, apresento um breve relato sobre a história desta técnica no 

mundo artístico, de como conseguiu migrar de uma arte popular para se tornar instrumento 

revolucionário nas mãos de artistas experientes. Foco principalmente, em dois movimentos: 

o Cubismo e o Dadaísmo.  

Durante o movimento do Cubismo, mais precisamente no Cubismo Sintético, a 

técnica da Colagem ganhou grande destaque. Os artistas cubistas, Pablo Picasso (1881-

1973) e Georges Braque (1882-1963) são considerados os precursores da técnica da 

Colagem. Picasso e Braque incorporavam aos seus quadros, materiais tomados do mundo 

ao seu redor, um processo inovador: a arte objetual que dominaria o cenário artístico, da 

segunda metade do século. As telas compostas de textura e volumes surpreenderam, 

inovaram e transformaram o olhar dos apreciadores de arte daquela época. 

A técnica da Colagem também foi usada durante o movimento artístico Dadaísmo, 

quando os artistas usavam a arte como instrumento revolucionário e político, com o intuito 

de denunciar a dura realidade dos tempos de guerra.   

E foi dentro do movimento dadaísta que destaquei em especial, as inúmeras obras de 

Colagem, do artista Kurt Schwitters (1887-1948), para desenvolver o meu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), por entender que suas obras ultrapassavam o simples ato de 

incorporar objetos na tela, suas composições eram revestidas de sentimentos maiores.  

As Colagens de Kurt Schwitters eram compostas de materiais que seriam 

descartados; refugos que recolhia pelos caminhos por onde andava e, assim como os 

cubistas, também chamam a atenção para a escassez com que eram obrigados a viver após a 

Guerra. Mas, este ato para Schwitters, tem um propósito maior, a intenção de transformar 

tudo aquilo que recolhia em algo novo, reconstruir com o que restara. A técnica da Colagem 

tem esse poder de transformação, ela contextualiza os fragmentos desenraizados de uma 

realidade e busca um novo sentido para eles. A Colagem tem a função tanto de representar 

(serem parte de uma imagem), como de apresentar o objeto. Ao se apropriar de um objeto 
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real a Colagem lhe dá um novo sentido e assume um significado profundo de destruir e 

reconstruir. (JANSON, H.W., & JANSON, 2009, p. 368) 

Através de seus fragmentos, a Colagem descontrói o seu produto originário, mas ao 

mesmo tempo o deixa presente, o elemento colado nos remete a uma realidade, da qual não 

damos conta, mas ansiamos por conhecer. Exatamente aqui está a minha principal 

motivação, transformar  um fragmento sem nenhum valor em algo novo e esteticamente 

belo. 

A fragmentação tão própria da técnica da Colagem é uma das características do 

mundo moderno, ela trouxe a especialização, os objetos, seres e o próprio corpo são 

decompostos para serem analisados e investigados pela ciência. As informações visuais, 

sonoras, táteis, olfativas e gustativas estão por toda parte e somos bombardeados 

incessantemente por todas elas, vindas de forma parcelada e intensa como num mosaico. E 

nós, no meio disto tudo, estamos incessantemente reagindo a estes estímulos, que podem 

ser a fonte de nossos conflitos internos.  São conflitos que emergem constantemente e nos 

forçam a buscar respostas e a nos movimentar em direção à sua solução.  A solução pode se 

direcionar para um processo destrutivo, que pode levar a uma destruição de si ou do outro; 

mas também pode ser que achemos um caminho criativo que nos leve a uma transformação. 

Trata-se de uma busca constante na tentativa de colar os pedaços, organizar os fragmentos 

em busca de um equilíbrio. 

A Colagem é uma técnica capaz de construir a partir de fragmentos, transformando-

os em composições de grande beleza estética e pode ser uma ferramenta poderosa de 

reorganização, transformação, de um novo olhar sobre o mundo ao redor e sobre si mesmo.  

Ao analisar alguns dos meus trabalhos artísticos percebo que a técnica da Colagem 

esteve presente em quase todos – colagem com tecidos, com papéis nos mais diversos 

suportes e agora, a colagem com a argila. 

Ao longo do Curso de Artes Aplicadas tive a oportunidade de aplicar esta técnica 

em alguns trabalhos. Desde os primeiros exercícios práticos do curso, introduzi de alguma 

forma a Colagem em disciplinas como: Português Instrumental ou Fundamentos da 

Comunicação passando pelas pranchas de ambientação em Metodologia do Projeto 

(momento chave na presente pesquisa), até chegar à disciplina História da Arte 

Contemporânea, quando fui apresentada aos movimentos Cubismo, Dadaísmo e 

Surrealismo. 

Através do estudo destes movimentos artísticos percebi que a Colagem fazia parte 

de um momento histórico, melhor ainda, era concebida como uma expressão artística, uma 
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linguagem visual usada por artistas de renome como forma de contestação, de revolução e 

de denúncia! Neste ponto, resolvi aliar a técnica da Colagem com a Cerâmica e traduzi-las 

num trabalho de TCC. 

O grande desafio dessa empreitada foi transpor os procedimentos da Colagem para o 

campo da Cerâmica aproximando duas linguagens distintas através de procedimentos 

técnicos similares. Metodologicamente, optei para a execução do meu trabalho pela técnica 

de placas: uma técnica que exige cuidados particulares do ceramista foi um longo processo 

que demandou disciplina, paciência e uma boa dose de equilíbrio emocional para superar as 

muitas frustrações. 
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2.0 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A COLAGEM NO MUNDO DAS ARTES 

2.1.1 Denominações da Técnica da Colagem 

 

O termo Colagem deriva do verbo francês coller (colar) e é usado tanto para indicar 

a técnica, como o resultado de um trabalho realizado com ela, que pode incluir pedaços de 

papéis, tecidos, fotos e outros elementos arranjados sobre um determinado suporte. 

Dependendo do modo como é usado e do material da qual é feita a Colagem pode mudar 

sua denominação. 

É “collage” quando se faz uso de imagens já existentes e, em geral já impressas, 

podendo ser associadas a um desenho ou pintura; “construção” quando o artista recolhe 

objetos e materiais descartados, como peças mecânicas e roupas.  E segundo Bernardo, 

(2012, p. 16) pode ser denominada de “montagem”- que significa “técnica gráfica, em que 

recortes e ilustrações são compostos e montados”
1
. (CHILVERS, 2001, apud BERNARDO, 

2012, p. 16) 

Hoje, poderíamos apontar processos digitais como uma extensão dessa técnica 

manual. É comum vermos a apropriação e novos arranjos visuais a partir de fragmentos de 

fotos, texturas e quaisquer elementos nos campos da ilustração e do design gráfico 

contemporâneo. 

A distinção entre a técnica “colagem” e “montagem” está no material utilizado, na 

primeira utiliza-se “recortes de jornais, textos, pinturas e pequenos objetos; a “montagem” 

estaria restrita ao uso de imagens prontas, ou seja, sem interferência de desenhos do artista 

no momento da composição.” (BERNARDO, 2012, p. 16) Outro termo mais conhecido 

para designar a técnica de Colagem é “assemblage” que se refere a “estética da 

acumulação”, cunhada por Jean Dubuffet em 1953, significa a incorporação de todo e 

qualquer objeto à obra de arte. (Enciclopédia Itaú cultural) Pode se considerar 

“assemblage” a Colagem que admite o volume, uma arte em três dimensões que em outras 

épocas como no Dadaísmo visava romper com os padrões da arte, ruptura que se pode 

observar nos “Ready-Made” de Marcel Duchamp e nas obras “Merz”, de Kurt Schwitters. 

(BERNARDO, 2012, p. 18) 

 

 

                                                           
1

CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001 
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Todas estas denominações, entretanto, consideram a Colagem como a justaposição 

de imagens, incorporadas a uma superfície, apropriando-se de objetos de outras fontes 

devidamente transformadas em composições que adquirem novos significados. 

(Enciclopédia Itaú cultural) 

2.1.2 Colagem como Expressão Artística 

Apesar de vários autores se referirem ao aparecimento da Colagem no mundo das 

artes somente no século XX, existem registros do uso desta técnica desde a história antiga, 

no século XII, quando os calígrafos japoneses aplicavam pedaços de tecidos coloridos, 

preparando as superfícies para as pinceladas de seus poemas. 

A partir do século XIX, a partir da invenção da fotografia, a Colagem se configurou 

como uma arte popular, criando novas formas de se trabalhar a imagem. As fotos de família 

eram coladas e penduradas nas paredes; os selos postais colados em álbuns, além de ser 

comum o uso de reproduções de revistas de arte para cobrirem telas e luminárias. Com o 

desenvolvimento da fotografia surgiu também uma nova modalidade da técnica de Colagem: 

as “fotomontagens”.(VARGAS, 2011, p. 54) Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural, 

fotomontagem é um termo empregado genericamente para designar a associação de duas ou 

mais imagens, ou fragmentos de imagens, com o fim de gerar uma nova imagem. 

O termo fotomontagem surgiu no início do século XX e entrou para o cenário 

artístico com os  Dadaístas.  Segundo Bernardo, (2012,  p. 51)  ainda  no  século  XIX,  “a 

exposição Playing with pictures: the art of victorian photocollage, exibida no Museu 

Metropolitam  no início de 2010, apresentou 48 obras das décadas de 1860 e 1870, advindas 

de coleções públicas e particulares” que utilizaram a técnica de Colagem, muito antes do seu 

surgimento no cenário artístico. (Fig.1) Eram obras feitas pelas mulheres da aristocracia 

vitoriana, verdadeiras obras de fotocolagem. A curadoria desta exposição, continua 

Bernardo, (2012, p. 51) destaca que estas colagens anteciparam em sessenta anos àquelas 

consideradas o marco dentro da História da Arte, no início do século XX. 

 

As composições que fizeram com fotografias e aquarelas são caprichosas e 

fantásticas, combinando cabeças humanas e corpos de animais, colocando 

as pessoas em paisagens imaginárias, e rostos modificados em objetos 

domésticos comuns. Essas imagens, muitas vezes feitas para álbuns, 

revelam as mentes educadas, bem como o realizado pelas mãos de seus 

criadores. (BERNARDO, 2012, p. 51) 
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Pagina sem titulo do Album de MadameB 

Figura 1 - Marie-Blanche-Hennelle Fournier , Página sem Título do Album de Madame B., anos 1870, 

colagem com aquarela, tinta, impressão, em álbumen e prata, 29,2 x 41,9 cm. The Art Institute of Chicago, 

Mary and Leigh Block Endowment 

 

2.1.2.1 A Colagem no Cubismo 

Para os historiadores da arte, no entanto, a técnica da Colagem despontou como uma 

forma inovadora de expressão no Cubismo Sintético, por volta de 1913. Tais especialistas 

consideram os artistas Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-1963), como seus 

precursores.  Eles conceberam um  procedimento  totalmente  novo,  ao  usar  fragmentos da 

realidade externa como uma linguagem capaz de nos dizer sobre aquilo que estava ausente, 

como se fossem um “sistema de chaves ou pistas que permitem reconstruir o objeto” através 

de seus pedaços. (STANGOS, 1980, p. 54) 

Os artistas cubistas incorporavam aos seus quadros, materiais tomados do mundo ao 

seu redor, objetos tridimensionais que davam volume a obra: fragmentos de jornais, papéis 

pintados, pregos, botões, cordões, cartões de visita, envelopes, areia, dentre outros; um 

processo inovador originando formas muito distintas de interpretação. Um novo conceito de 

espaço em que, ao invés de usar recursos ilusionistas como o escorço, utiliza de fragmentos 

de objetos reais colados na tela. “...Um verdadeiro marco na história da pintura.” 

(JANSON, H.W., & JANSON, 2009, p. 368) 

Para estes artistas, não existia separação entre o espaço real e o espaço da arte, de 

modo que as coisas da realidade podiam passar para a pintura sem alterar sua substância; 

elas aparecem na tela como elas mesmas são e não como uma representação. (ARGAN, 

1992, p. 359) 
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A ousadia foi incorporar objetos extras pictóricos produzidos industrialmente, que 

não faziam parte do mundo da arte considerado sagrado e acessível a poucos; uma atitude 

provocativa com o intuito de forçar uma discussão sobre os rumos da arte daquela época.  

Uma verdadeira revolução que forçou os tradicionais consumidores de arte a reverter seus 

valores estéticos, para admirar as novas obras destes pintores. “A colagem passa a ser 

conscientemente escolhida como forma de questionamento à pintura e à escultura 

tradicionais, buscando-se uma linguagem artística mais adequada à visualidade moderna”. 

(BERNARDO, 2012, p. 21) 

Havia nesta fase, uma obsessão dos cubistas com o “tableau-object” - quadro–

objeto; (STANGOS, 1980, p. 55) uma pintura que tinha vida própria e não imitava o mundo 

ao seu redor, mas o recriava a partir de diferentes tipos de textura na composição de uma 

tela. A pintura, a partir deste momento, passa a ser uma construção cromática sobre o 

suporte da superfície. (ARGAN, 1992, p. 305) 

A técnica da Colagem emergiu na mesma época em que nascia a comunicação em 

massa, no período da Revolução Industrial e da descoberta da prensa mecânica – surgem o 

jornal e os livros impressos em grande quantidade, para um grande público. Estes veículos 

propiciaram a reprodutibilidade da escrita em cópias geradas a partir de uma matriz e 

produziu um novo modelo de comunicação, capaz de atingir um grande público. 

(SANTAELLA, 2005, p. 9) 

A comunicação de massa foi responsável por produzir bens simbólicos, chegou 

fortemente carregada de imagens, tinha a intenção de, através de um forte apelo 

publicitário, induzir a um público passivo, demandas de consumo e comportamentos 

padronizados. A mídia e a propaganda estavam em todos os lugares, é neste cenário que a 

Colagem surge como uma linguagem revolucionária. (BERNARDO, 2012, p. 27) 

Segundo Iwasso, (2010) as informações circulavam numa velocidade vertiginosa e 

apareciam justapostas/sobrepostas, sob a forma de propagandas, nas fachadas dos prédios 

ou nos muros. As imagens emergiam como fragmentos heterogêneos disputando com as 

vitrines das lojas; havia uma abundância de material impresso em circulação que não 

demorou a ser incorporado aos quadros dos artistas cubistas. 

As experiências com a Colagem refletiam um diálogo direto com as mudanças 

culturais trazidas pelo avanço da sociedade industrial: o surgimento das telecomunicações e 

da fotografia, o desenvolvimento da indústria gráfica, do sistema de transporte, transformou 

a realidade e o pensamento do homem da virada do século. 
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A)  Pablo Picasso (1881-1973) 

Pablo Picasso após ter provocado um alvoroço no mundo das artes, com seu quadro 

“As Senhoritas de Avignon”, desafiando a perspectiva tradicional ao apresentar uma visão 

distorcida da mulher que destruía o conceito da beleza clássica - resolveu se embrenhar numa 

nova técnica não menos provocativa:  a Colagem Artística. 

Em 1912, numa de suas primeiras obras aplicando a técnica da Colagem- “Natureza- 

Morta com cadeira de Palha”(Fig.2), o artista nos chama a atenção inicialmente, para o uso 

de uma corda que envolve o quadro formando sua moldura. Para representar os outros objetos 

ele usa a pintura, talvez de um pequeno-almoço: temos uma taça de vinho, faca, limão e uma 

mesa transparente de onde podemos visualizar o assento de uma cadeira. É neste ponto que 

Picasso mais surpreende, pois ele usa um “pano de petróleo” (versão inicial do papel de 

contato)
2 

colado, com o padrão impresso de palhinha, imitando o assento de uma cadeira, para 

representar um objeto real. Além de inserir a palavra Jou, que significa “jogo” em francês, ou 

representa as três primeiras letras de “jornal” também em francês. O que mais impressiona é 

que neste quadro o observador pode ler a imagem de duas formas, olhando para baixo ou 

olhando através do vidro transparente. Picasso, neste caso, parece nos dizer que a pintura é 

algo diferente daquilo que representa.
3
 

 

Nesta reelaboração, a colagem e o uso de materiais alternativos 

representavam uma rejeição à arte ortodoxa e funcionavam como a  

elaboração de um sistema de signos menos vinculado ao ilusionismo 

espacial. Assim, a simulação de uma textura passa a significar um objeto 

sem a obrigação de posicioná-lo espacialmente. As letras desenhadas em 

estêncil podiam ser interpretadas como escritas na superfície do quadro ou 

no interior do espaço pictórico. (BERNARDO, 2012, p. 24) 

 

 

 
 

                                                           
2 https://pt.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/cubism/a/picasso-still-life-with-chair-caning, acesso em 08/03/2016 
3
 Idem 

https://pt.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/cubism/a/picasso-still-life-with-chair-caning
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Natureza Morta com Cadeira de Palha1 

 

Figura 2 - Pablo Picasso, Natureza-Morta com cadeira de Palha, 1912, esmalte e  tecido sobretela, acabamento 

com corda, 29x37cm.Musée National Picasso, Paris 

 
 

 

Em outra composição de 1912, “Copo e Garrafa de Suze” (Fig. 3) o artista cubista 

utiliza recursos tipográficos introduzindo no espaço do quadro jornais com a palavra Suze 

em destaque, referindo-se a uma bebida bastante popular naquela época. Alguns estudiosos 

acreditam que os jornais ali colocados tinham um caráter revolucionário e anárquico de 

cunho político, pois foram cuidadosamente selecionados, cortados e colados por Picasso; 

muitas vezes colados de forma ilegível ou de cabeça para baixo, provavelmente para deixar 

claro que eles estavam ali não para serem lidos, mas como parte do quadro, uma peça 

visual. (VENEROSO, 2006, p. 7) 
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Copo e Garrafa de Suze 
 

Figura 3 - `Pablo Picasso –Copo e Garrafa 

de Suze,1912,Papéis Colados, Guache e 

Carvão – 65x 450,2cm – Washington 

UniversityGalleryofArt, St. Louis, USA– 

Aquisição da Universidade de 

Kendesakefund,1946 

 

 

 

Guitar 
 

Figura 4- Pablo Picasso. Guitar, 1914, papelão e arame 

sobre placa de metal, 77,5 x 35 x 19,3 cm. The 

Museum of Modern Art, NovaIorque. 

 

 

 

Picasso parece questionar o estatuto da arte do período, substituindo-a por 

uma ideia da arte como imaginação, dotada de certo mistério, utilizando 

outros meios que não a tinta para celebrar a pintura como um jogo de 

olhar/palavra/imagem. Eis o espaço moderno como o espaço ou teatro 

também de operações para tematizar a imaginação, chamando os 

espectadores para "pertencerem" à obra, através do olhar e a produção de 

sentidos diversos. (BAHIA, 2010) 

 

 

Outra obra surpreendente de Picasso utilizando a técnica da Colagem foi “Guitar” 

(Fig.4), uma peça tridimensional construída em papelão e arame; notavelmente um trabalho 

de relevo em um plano. Ele quebrou todos os padrões que diferenciavam a pintura e 

escultura da época. Espanto maior foi com os materiais utilizados pelo artista, nenhum deles 

pertencentes ao universo das Belas Artes. 
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B) Georges Braque ( 1882-1963) 

Georges Braque junto com Pablo Picasso, ambos artistas cubistas, são considerados 

os precursores da técnica da Colagem como expressão artística. Segundo John Golding, 

(1967, apud STANGOS, 1980, p. 48) enquanto Picasso concebia a arte cubista em termos 

escultóricos, Braque se interessava pela técnica pictórica. Braque tinha uma preocupação 

obsessiva pela questão do espaço pictórico, considerando as áreas de espaço vazio, como 

um elemento tão importante quanto aos outros objetos a serem representados. Estes espaços 

aos poucos foram sendo preenchidos com materiais diversos que remetiam à vida cotidiana, 

ou seja, trazia a realidade para a tela através de fragmentos reais. Na tela junto com os 

desenhos e pintura eram incorporados jornais, botões, tiras de papel e outros objetos que 

davam ideia de volume, mas, sobretudo criava um novo conceito de pintura que não imitava 

a natureza, mas a recriava. 

A Colagem descoberta por Picasso é descrita como a incorporação de qualquer 

material estranho à superfície de uma tela. Braque por sua vez, inventou uma Colagem 

específica, a técnica dos papiers collés (papéis colados), ou seja, a incorporação de tiras ou 

pedaços de papel à superfície de uma pintura ou desenho, dando ideia de volume e textura.  

Nas próprias palavras de Braque : “Existe na natureza um espaço  tátil, um espaço que eu 

poderia quase descrever como manual. O que mais me atrai, e que foi o princípio foi a 

materialização desse novo espaço que senti”. (STANGOS, 1980, p. 50) A intenção de 

Braque ao preencher todos os espaços em suas obras “foi empurrar esse espaço em direção 

ao espectador, convidá-lo a explorar e a tocá-lo opticamente.” (STANGOS, 1980, p. 50) 

Os papiers collés foram considerados como experimentos de escultura em papel, 

utilizados para se obter a sensação de relevo, onde se destaca um objeto qualquer no 

quadro, sem que precise utilizar o recurso da sombra pintada, as relações entre figura/fundo 

foram subvertidas, os elementos se sobrepunham para integrar a composição sugerindo um 

determinado tema. Um pedaço de papel marrom podia se transformar em qualquer outro 

objeto, desde que se recortasse na forma semelhante ao objeto pretendido. Esta técnica 

trouxe a solução para os cubistas com relação à cor em suas pinturas, já que queriam 

representar a realidade utilizando um recurso antinaturalista. Quando se incorpora um 

objeto ao quadro, ele não perde suas propriedades, continua existindo sem interagir com a 

superfície onde foi colocado. (STANGOS, 1980, p. 58) 
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Georges Braque, em “Le Courrier”, 1913, (Fig.5) chocou os apreciadores das artes, 

com um quadro composto exclusivamente de fragmentos de materiais considerados 

descartáveis, cortados e colados: tiras de madeira, envoltório de um charuto, pedaços de 

papel-jornal transformados em baralho, um verdadeiro quadro-objeto. Uma composição 

com objetos que não faziam parte do universo das artes, ao invés de tinta usaram objetos do 

lixo! .(JANSON, H.W., & JANSON, 2009, p. 368) 

 

Os ingredientes de uma colagem, na realidade, tem um duplo papel; foram 

moldados e combinados, e depois desenhados ou pintados com o objetivo 

de lhes conferir um sentido figurativo, mas mantêm sua identidade original 

como fragmentos de material. Assim sua função é tanto representar (serem 

parte de uma imagem) e apresentar (serem eles próprios). Nesse papel, 

dão à colagem uma auto-suficiência que nenhum quadro do Cubismo 

Facetado teria dado.(JANSON, H.W., & JANSON, 2009, p. 368) 

 

 

 

 
 

StillLife: Cartão de Jogo,Garrafa,jornais revistas, e  Tabaco Packet (Le Courrier) 
 

Figura 5- Still Life: Cartão de jogo, Garrafa, jornais e revistas, e Tabaco Packet (Le Courrier).Obra del 

Pintor Georges Braque, arte de Periodicobotella y cajetilla de cigarrillos.1914- Carboncillo, gouache, lápiz, 

tinta y papel sobre cartón. Colagem, 0,51mx0,57m. Museu de Arte de Filadélfia. -1914 
 

 

 

 



20 
 

Nesta fase de experimentação, Picasso e Braque logo descobriram que poderiam ao 

invés de inserir materiais colados em seus quadros tinham que apenas pintá-los como se 

fossem uma Colagem, ao “estilo de papel cortado”, mas de uma forma tão consistente, que 

fica difícil distinguir se é uma pintura ou uma colagem. O exemplo desta inovação é o 

quadro “Três Músicos” (Fig.6), de Pablo Picasso. (JANSON, H. W. &JANSON, 2009 p. 

369). As partes se encaixam perfeitamente, figuras de um espetáculo de comédia cujos 

rostos humanos podemos até sentir atrás das máscaras. “Dessa maneira, pode-se verificar 

que a Colagem cubista deixou uma herança não somente na apropriação de objetos 

cotidianos, mas também na estética de associação fragmentada”. (BERNARDO, 2012, p. 

27) 

Picasso mais uma vez inova quando ao invés de recortar e colar papéis, ele usa o seu 

pincel, para fazer um quadro que imitasse a aparência da Colagem. 

 

 
 

Tres Músicos 
 

Figura 6 - Pablo Picasso.- Três Músicos,1921. Óleo sobre tela, 200,7 x 222,9 cm.The Museum of Modern Art, 

Nova Iorque 

 

Ao tomar a técnica da Colagem como uma forma de expressão, Picasso e Braque, 

conceberam um procedimento totalmente novo, utilizaram fragmentos da realidade externa 

como uma linguagem capaz de nos dizer sobre aquilo que estava ausente. 
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O cubismo foi uma arte de experimentação (...) Defrontara-se 

destemidamente com a realidade e produzira uma nova espécie de real. 

Criara e desenvolvera um gênero completamente original e antinaturalista 

de figuração, o qual, ao mesmo tempo, desvendara os mecanismos da 

criação pictórica e, no decorrer desse processo, contribuíra 

substancialmente para destruir barreiras artificiais entre abstração e 

representação. (STANGOS, 1980, p. 67) 

 

 

O espaço da tela permitiu receber objetos de diferentes tipos de textura, o material 

substituindo a pintura, o deslocamento de materiais não pictóricos para um novo contexto e 

um novo sentido, transformou definitivamente o valor estético do mundo das artes. 

 

2.1.2.2  Dadaísmo – Colagem e a Antiarte 

O movimento artístico denominado Dadaísmo surgiu em Zurique, em 1916, quando 

Hugo Ball e jovens imigrantes revoltados com a I Guerra Mundial haviam saído de seus 

países de origem para não serem convocados para o serviço militar. Estes jovens 

precisavam mostrar a sua insatisfação para com a sociedade, a forma encontrada foi negar 

tudo aquilo que era convencional, inclusive na arte.  (BERNARDO, 2012, p. 28) 

O movimento expandiu-se de Zurique para o mundo tendo entre as suas principais 

estratégias a denúncia e o escândalo. Os escritores Ball e Huelsenbeck escolheram o nome 

deste movimento de forma aleatória, ao abrir uma página de um dicionário caiu sobre a 

palavra DADA, que em francês significa cavalo de brinquedo- ela expressa o primitivismo 

do primeiro som emitido por uma criança. Dada foi considerada perfeito para marcar o 

nonsense, ou a falta de sentido deste movimento, que nasceu para simbolizar o caráter 

antirracional dos padrões da arte daquela época, deixando claro que todos os “valores 

estabelecidos, morais ou estéticos, haviam perdido seu significado em decorrência da 

Primeira Guerra Mundial”. (JANSON, H. W. &JANSON, 2009, p. 380) 

A técnica da Colagem atendia aos anseios dos artistas dadaístas, pois os elementos 

podiam ser trabalhados fora de um padrão estético preestabelecido, não obedecendo a uma 

regra formal, que lhes permitiu um uso amplo no questionamento da arte europeia. Os 

artistas dadaístas utilizavam para construírem suas obras, elementos retirados do cotidiano, 

mas também, figuras de revistas, fotografias e gravuras, que ganhavam novos significados 

ao serem introduzidos num novo contexto. 

O Dadaísmo trouxe consigo a irreverência, como uma temática aparentemente sem 

sentido, tão incoerente como o próprio nome do movimento. Segundo Argan (1992, p. 353), 

a estética dadaísta pode ser considerada como aquela que se vale de qualquer instrumento 
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retirando materiais diversos, de fontes diferentes para servir ao seu propósito de denúncia. 

Era uma grande “explosão de atividades que tinha por objetivo provocar o público, a 

destruição das noções tradicionais de bom gosto, e a libertação das amarras da 

racionalidade e do materialismo.” (STANGOS, 1980, p. 101) 

O movimento Dadaísta se espalhou por Berlim e tomou uma conotação mais 

política, e em 1920, promoveu a grande exposição internacional dadaísta que o consagrou 

definitivamente como um movimento transgressor. Geralmente apresentavam obras 

transitórias, desprovidas de significado, uma exposição provocativa que levou a polícia 

local a querer processar os dadaístas por fraude, ao cobrarem entrada para uma exposição 

que não tinha nada de arte. Max Ernest (1891-1976) prontamente respondeu: “Informamos 

claramente que se tratava de uma exposição dada. Nunca foi afirmado que o Dadá tivesse 

qualquer coisa a ver com a arte”. (STANGOS, 1980, p. 102) 

 

Os visitantes, no dia da inauguração, eram recebidos por uma garotinha 

vestida com o traje branco de primeira comunhão, recitando poemas 

obscenos. A exposição continha um grande número de objetos 

“descartáveis”. Uma escultura de Ernst tinha um machado ao lado, com o 

qual o público era convidado a despedaça-la. (STANGOS, 1980, p. 102) 

 
 

Os Dadaístas consideravam o artista uma pessoa comum, “não existia diferença 

fundamental entre o objeto feito pelo homem e o objeto feito pela máquina.” (STANGOS, 

1980, p. 104) Marcel Duchamp (1887-1968) levou isto a sério e criou os seus famosos 

“ready-made”, utilizando como obras de arte objetos industrializados, normalmente 

produzidos em massa. A sua obra mais conhecida foi a “Fonte”, de 1917, apresentada ao 

Salão da Sociedade Nova-iorquina de artistas independentes; que nada mais é que um urinol 

invertido, assinada pelo autor como R.Mutt. É uma arte que tem como intenção deslocar a 

atenção do objeto para o sujeito, chocando-o e provocando-o. Duchamp, neste caso, retira o 

objeto de seu contexto e situa-o numa outra dimensão, que deixa de ser utilitário para ser 

estético; há uma “indiferença visual... com o intuito de desorientar o observador”, 

inaugurando assim a arte conceitual. (STANGOS, 1980, p. 105) 

O movimento Dadaísta trouxe algumas inovações para a técnica de Colagem: as 

Colagens legendadas, compostas pelos artistas Max Ernst (1891-1976) e Jean Arp. (1886- 

1966) A primeira desta série foi Figura  diluviana  fisiomitológica.(Fig.7), composta por 

um ser antropomórfico e outro em estado de dormência; Ernest ficava ao encargo de 

compor as imagens, enquanto Arp escrevia o texto correspondente. 
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Figura diluviana fisiomitológica 

 

Figura 7: Max Ernst e Hans Arp. Figura diluviana fisiomitológica, 1920,colagem com fragmentos de 

fotografia, guache,lápis e nanquim sobre cartão. Spregel Museum,  Hanover. 

 

 

A técnica da Colagem e fotomontagem ganhou força e estava por todo lado, 

servindo ao propósito de protesto. A utilização da fotografia nas Colagens dadaístas trouxe 

certa credibilidade a esta técnica, uma vez que “os dadaístas sabiam que a fotografia podia, 

e era de fato, manipulada para fins políticos. Assim, por meio da fotomontagem, eles 

criticavam também a credibilidade depositada pelo povo na mídia e nos políticos da época.” 

(BERNARDO, 2012, p. 32) 

O Dadaísmo foi um movimento intenso, de muita contestação, mas que durou 

pouco, a partir da década de 1920 ele perdeu força, seus artistas insatisfeitos começam a 

questionar o movimento e o rumo que deveria ser tomado, o que resultou na migração de 

muitos artistas para o Surrealismo e para outros movimentos. 
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 A)  Referência Artística: Kurt Schwitters (1887-1948) 

Para desenvolver o meu trabalho prático, tive como referência as obras do artista 

dadaísta Kurt Schwitters, nascido em Hannover, na Alemanha e formado em artes 

plásticas, em Dresden, em1914. 

Kurt Schwitters usou a arte para expressar a sua indignação com o absurdo da 

guerra. Diante de uma Alemanha destruída, Schwitters passou a construir uma nova arte 

com detritos que encontrava em seu caminho. Suas Colagens eram compostas de elementos 

variados: “bilhetes de trem, botões, latas, invólucros, pedaços de brinquedos, pentes, restos 

de engrenagens etc.” (STIGGER, 2014)
4 

O artista agregava este lixo urbano aos seus 

trabalhos de Colagem e formava composições geométricas abstratas. Segundo Bernardo 

(2012, p. 28), o artista dá um novo significado ao tomar aquilo que seria descartado e o 

transporta para a tela, simbolizando o sentimento daqueles que eram obrigados a sobreviver 

com o que restara após a Guerra que devastou a Europa. Stigger (2014) cita um trecho de 

um texto autobiográfico, datado de 1930, em que Kurt Schwitters escreveu: “Tudo estava 

destruído e era preciso construir o novo a partir dos escombros”.  

Este ato de apropriação e reparação estará presente em todo o percurso do artista, 

deixando a sua visão de mundo marcada em suas obras. “Meu nome é Schwitters, Kurt 

Schwitters. Eu sou pintor, eu prego meus quadros”. (STIGGER, 2014) A Colagem para 

Schwitters se confunde com seu próprio pensamento artístico, já que através da arte ele 

encontrou uma forma de harmonizar e imprimir uma unicidade, com materiais tão 

heterogêneos entre si. 

 

Kurt Schwitters(1887/1948)- 

Figura 8- Kurt Schwitters declamando o poema“Ursonate”
5 

                                                           
4
 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/livros/kurt-schwitters-artista-que-reorganizava-fragmentos-de-um-mundo-em-ruinas- 

13223183, acesso em 20/10/2015. Verônica Sttiger é escritora, crítica de arte e professora. 
5
 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/livros/kurt-schwitters-artista-que-reorganizava-fragmentos-de-um-mundo-em-ruinas- 

13223183, acesso em 20/10/2015. 

http://oglobo.globo.com/cultura/livros/kurt-schwitters-artista-que-reorganizava-fragmentos-de-um-mundo-em-ruinas-13223183
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/kurt-schwitters-artista-que-reorganizava-fragmentos-de-um-mundo-em-ruinas-13223183
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/kurt-schwitters-artista-que-reorganizava-fragmentos-de-um-mundo-em-ruinas-13223183
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/kurt-schwitters-artista-que-reorganizava-fragmentos-de-um-mundo-em-ruinas-13223183
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/kurt-schwitters-artista-que-reorganizava-fragmentos-de-um-mundo-em-ruinas-13223183
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Em uma de suas colagens de 1919, Merzbild (“Imagem Merz”) aparece em destaque 

a palavra impressa MERZ, parte do nome alemão para o Banco de Comércio 

(Kommerzbank), que fora recortado ao acaso de um anúncio
6
. Schwitters passa a partir de 

então, a utilizar este termo “para designar todas suas atividades e até a si mesmo: “agora eu 

me chamo Merz”.(TORRES, 2002, p. 119) As atividades de criação de Schwitters incluíam 

desde a pintura, escultura, modelos arquitetônicos aos textos literários, peças musicais, 

poesias e cenários teatrais. Entre os anos de 1922 e 1932, segundo Bernardo (2012,p. 28), o 

artista criou uma revista com este nome, Merz, e fundou uma agência de publicidade e 

design, a Merz Werbe. A importância deste termo para Schwitters foi tanta, que passou a 

assinar em suas publicações, “Kurt Merz Schwitters”. 

“Meus quadros, na verdade, escapavam às antigas classificações, tais 

como: expressionismo, cubismo, futurismo ou qualquer outra. Denominei, 

pois, todos os meus quadros, considerados como uma espécie, quadros 

MERZ (...). Mais tarde, estendi essa denominação à minha poesia - 

escrevo poemas desde 1917 - e, finalmente, a toda minha atividade 

correspondente. Eu mesmo, atualmente, me chamo MERZ”. Merz passou 

a ser o grupo de um homem só, uma extensão individual do Dadá, 

conduzida por Kurt Schwitters e desenvolvida, por exemplo, em poesias, 

colagens, 'instalações', arquitetura, e esculturas.7 

 

A produção Merz é um processo de acumulação e transformação de materiais, um 

movimento de construção a partir da ruína, uma forma de “reordenação do mundo através 

de seus fragmentos”. (STIGGER, 2014) 

 

Em consonância com o impulso romântico da irresolução e da 

ambivalência, Merz imerge no abismo contemporâneo para revolver os 

cacos em seu apego pelo imperfeito e inacabado, filtrando-os segundo seu 

movimento interno, suas afinidades e empatias. Atenta para as mínimas 

coisas, os ínfimos lixos, e ansioso diante do "caráter incompleto da 

continuidade de toda coisa" movimenta-se frenética e incessantemente em 

colagem. Devassado por estímulos externos, Merz não forma no sentido de 

uma criação original, mas transforma e metamorfoseia no movimento 

essencialmente vivo e espontâneo de Schwitters. (TORRES, 2002, p. 122) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Esta obra foi adquirida em 1920, pelo Museu de Dresden e foi confiscada pelos nazistas em1935, participou da exposição de "arte 

degenerada"até1941e posteriormente desapareceu (TORRES,2002, pág. 119), 
http://novos estudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/97/20080627_merzbau_a_obra_da_vida2.pdf. Acesso em 20/10/2015 
7 Disponível em http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/roteiro/PDF/44.pdf, acessoem18/04/2015 

 

 

http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/roteiro/PDF/44.pdf
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MerzbildRossfett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 
Kurt  Schwitters. Merzbild 

Rossfett,1919, 

Dadaísmo,pintura abstracta, 

Assemblage. 

Técnica:ensamblaje 

Dimensiones: 20,4 x 17,4 

cm. Galeria: Private 

collection 

 

 

“TheAnd-Picture”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Kurt Schwitters,“The And-

Picture”, 1919 

Dadaísmo,pintura abstracta, 

Assemblage. 

 
Técnica:collage.Galeria: 

Georges Pompidou 

Centre, Paris, France. 

 

http://www.wikiart.org/es/kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-technique/assemblage?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-technique/collage?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
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Form inSpace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Kurt Schwitters. Forms in 

Space, 1919. 

Dadaísmo,pintura abstracta, 

 

 

Técnica:Collage.Galeria: 

Georges Pompidou 

Centre, Paris, France. 

 
"Merzbild 32A" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Kurt Schwitters. “Merzbild 

32A”, Cherry 

Picture,1921 

Dadaísmo,pintura abstracta, 

 

Tecido, madeira, 

metal,guache, óleo,papel 

cortado e colado e tinta 

sobre cartão. Museum of 

Modern Art, NewYork 
 

 

http://www.wikiart.org/es/kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-technique/collage?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/paintings-by-style/dada?firstArtist=kurt-schwitters&amp;artist-kurt-schwitters
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Em “Forma e Espaço” (Fig.11) uma das primeiras colagens de Kurt Schwitters, 

observa-se a presença de fragmentos de jornais, papéis impressos, bilhete, gaze, papel de 

seda, embalagens. O artista abre mão dos pincéis, para criar a partir de materiais menos 

nobres, dos cestos de lixo, substituindo a tinta pelos fragmentos de objetos que ia 

encontrando em seu caminho. 

Segundo Bernardo (2012, p. 28), na composição “Merzbild 32A” (Fig.12)  

Schwitters usa papéis de tons mais escuros no fundo, e os mais claros sobrepostos, dando 

uma ilusão de profundidade. O cartão no centro com uma cereja, escrito em alemão e “a 

escrita da palavra fruta em francês e alemão, remetendo ao conflito entre estes países.” 

(BERNARDO, 2012, p. 29) Nas palavras do próprio Schwitters, em artigo publicado em 

1920, no número 1, revista Der Ararat: 

 

Conciliando tipos diferentes de material levo vantagem sobre uma pintura 

feita exclusivamente com tinta a óleo, pois posso opor não só cor contra 

cor, linha contra linha, forma contra forma, etc... mas também de material 

contra material, por exemplo: madeira e estopa.” (SWITTERS, 1990 

apud STTIGER, 2008, p. 97) 
 

Construção para noble women 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Kurt Schwitters. 

“Construção para 

noble 

women,1921,vários 

materiais. 

(Assemblage) 

Los Angeles County 

Museum. 103x84cm 
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Schwitters levanta a questão daquilo que será descartado, recolhe fragmentos 

considerados inúteis e os devolve organizados em forma de arte, qualquer objeto pode fazer 

parte de sua obra, cabe apenas ao artista decidir, onde e como; um gesto de oposição ao 

comportamento artístico tradicional. 

"O material é tão insignificante quanto eu mesmo", enfatiza Schwitters: "o 

essencial é dar forma". Menos uma forma estática que forma da ação em 

si, Merz é gesto que escolhe e distribui fragmentos, transformando-os em 

arte. (TORRES, 2002, p. 122) 

 

 

Kurt Schwitters ultrapassa os limites das telas e constrói no início de 1920, em seu 

ateliê, que funcionava na sua casa em Hannover, onde morava com a família, sua principal 

obra: o Merzbau [Casa Merz]. Uma obra  feita com madeira, gesso e objetos que seriam 

descartados: “uma coluna toda forrada de recortes de jornais e revistas (...) a esta coluna 

Schwitters foi acrescentando progressivamente, muitos outros objetos e colagens, 

esculturas e resíduos de lixo, sem nunca destruir a anterior”. (STIGGER, 2008, p. 99) 

Por volta de 1923, Schwitters foi obrigado, por dificuldades financeiras a alugar 

para outra família, dois cômodos de sua casa, justo aquele que abrigava a coluna que foi 

reconstruída noutro cômodo, dando início à “segunda versão da Merzsaule”, em cujo topo 

foi depositado “um molde em gesso da cabeça de menino (muito provavelmente a máscara 

mortuária de seu primeiro filho).” (STIGGER, 2008, p. 99) 

Merzbau (Fig.14) foi considerada a primeira instalação, que misturava colagem, 

escultura e arquitetura ocupando parte de seu ateliê, expandindo-se para oito cômodos de 

sua casa. Neste espaço, “roupas, cabelos e garrafas com urina, eram guardados em caixas e 

malas presos às paredes com arames e gessos”.
8 

Para Bernardo (2012, p. 29) a intenção do 

artista  era formar “grutas” e “cavernas”, até conseguir mover o telhado da construção, uma 

obra que poderia ser considerada inacabada. 

Com este gesto, Schwitters materializa sua obra, livrando as colagens do suporte 

trazendo-as como elemento principal para esta construção, denominada por Perloff (1993, 

apud COELHO, 2012, p. 318) de “assemblage arquitetural”. As paredes se confundiam 

com as colagens e com o chão, esta era uma obra em constante mudança, os elementos 

eram acrescentados ou subtraídos criando novas configurações, alteradas constantemente 

como um “documento vivo”. (COELHO, 2012, p. 318) 

                                                           
8 Disponível em http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/roteiro/PDF/44.pdf,acesso em 18/10/2015 

 

http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/roteiro/PDF/44.pdf,acesso%20em


30 
 

 
Merzbau 

 

Figura14-  .Kurt Schwitters, MERZBAU,1923 a 1937, Dadaísmo,  Instalação
9
 

  

As colagens acrescentadas cotidianamente, neste pequeno mundo, são como 

“anotações da concepção de mundo de Schwitters que somente ganham sentido se  

experimentadas em conjunto” (TORRES, 2002, p. 121), constituindo assim o “livro Merz”- 

o livro de vida do artista. 

             Stigger (2008, p. 101) considera que Schwitters criou um mundo a parte; ao tomar os 

objetos da rua limpá-los e agregá-los à sua obra, deu a este ato uma dimensão ritualística, de 

divisão entre o que poderia pertencer a este universo sagrado de Schwitters e o que seria 

considerado lixo. Havia a intenção de: “separar aquilo que faz parte do mundo ao seu redor 

daquilo que pode fazer parte do mundo de Schwitters, o mundo que ele construiu, a sua 

Merzbau, talvez uma metáfora do mundo da arte.” (STTIGER, 2008, p. 101) Neste pequeno 

                                                           

  9 Disponível em   http://www.wikiart.org/es/kurt-schwitters/merzbau-1937, acesso em18/10/2015 

http://www.wikiart.org/es/kurt-schwitters
http://www.wikiart.org/es/kurt-schwitters/merzbau-1937
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“cosmo” Schwitters tinha o poder absoluto, do que colocar e também de quem deveria 

penetrar na sua Merzbau; a este público era permitido não só apreciar a obra, mas vivenciá-

la. Ao proporcionar um distanciamento da realidade, ele tornou este lugar um espaço 

controlado, oferecendo de certa forma, proteção a quem ali penetrasse. (STIGGER, 2008, p. 

102-103) 

Não se sabe bem os motivos, mas Schwitters foi perseguido pelos nazistas, seus 

trabalhos foram retirados dos museus e destruídos, considerados como “arte degenerada”, ele 

então se exilou na Noruega, onde construiu o segundo Merzbau. Entretanto, em 1940, a 

Alemanha invadiu Noruega forçando o artista a se refugiar no Reino Unido, estabelecendo-

se em “Little Langdale no distrito do lago, em 1945. Lá, ajudado por uma bolsa do Museu de 

Arte Moderna, ele começou a trabalhar em um terceiro Merzbau, em 1947”, o chamado 

“Paiol Merz, em Elterwater, cuja parede foi removida para o Hatton Gallery, em Newcastle, 

em 1965.10 

             Em uma visita à réplica desta obra, no Hatton Gallery, em Newcastle a jornalista 

Rachel Cooke
11

 (2013) comenta que a geometria estranha e desorientadora de Merzbau traz  

ao visitante uma sensação aflitiva, as paredes desapareceram atrás das grutas e cavernas, o 

chão parece encolher e o teto cada vez mais baixo, traz a impressão de uma estrutura 

infinita.  

Ela diz: “ num primeiro momento, você se sente como se tivesse caído numa 

fenda  rochosa”.
12

 

 

 [...] o Merzbau assinala o caráter de intimidade do Merz e evidencia a 

criação artística como processo de vida, em consonância com os 

movimentos de associação e conexão internos do artista. Trata-se 

enfim, segundo o próprio Schwitters, da "obra de sua vida" 

(Lebenswerk). Adentrar o Merzbau é acompanhar um jogo de 

pequenas coisas associadas e distribuídas em cavidades continuamente 

cobertas e recobertas em afinação construtiva. (TORRES, 2002, p. 

123) 

 

 

Este último Merzbau, em Elterwater, na Inglaterra não pode ser finalizado, o artista 

só trabalhou nele por apenas três meses, em condições precárias, devido ao mau tempo e a 

saúde debilitada. Schwitters morreu em 8 de Janeiro de 1948, em Kendal, Inglaterra, 

paupérrimo, com 60 anos.
13

 

                                                           
10 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1225653-o-exilio-de-kurt-schwitters-um-mestre-modernista.shtml, acesso em 

15/12/2015 
11 Idem 
12 Idem 
13 Idem 

 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1225653-o-exilio-de-kurt-schwitters-um-mestre-modernista.shtml


32 
 

No Sprengel Museum, em Hannover onde existe um grande acervo das obras de 

Schwitters, Merzbau foi reconstruída baseada nas fotos remanescentes, entre 1981 a 1983, 

sob a direção do arquiteto suíço Peter Bissegger. (TORRES, 2002, p. 123) Esta versão foi 

montada e desmontada vinte e três vezes em todo o mundo. (BERNARDO, 2012, p. 29). 

O Brasil recebeu uma mostra das obras de Schwitters, em 2007, na Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, na capital paulista em 2008; no Museu Oscar Niemeyer (MON), 

Curitiba, PR
14 

. A exposição foi uma retrospectiva composta de 120 obras originais, de 

todos os períodos do artista alemão, contendo inclusive uma réplica da Merzbau (Fig.15), 

tal qual a de 1933. (esta exposição foi visitada pelo meu orientador naquela ocasião)
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15-  .Kurt Schwitters, Réplica MERZBAU,2007, Pinacoteca de São Paulo
16

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
14 Disponível em  http://artunlimited.com.br/index.php/portfolio/kurt-schwitters-o-artista-merz/,acessoem09/03/2016 
15Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/kurt-schwitters-inventor-das-instalacoes-ganha-exposicao-4147545,acesso em 09/03/2016 
16

Disponível em   http://artunlimited.com.br/index.php/portfolio/kurt-schwitters-o-artista-merz/ acesso em 09/03/2016 

 
 

http://www.wikiart.org/es/kurt-schwitters
http://artunlimited.com.br/index.php/portfolio/kurt-schwitters-o-artista-merz/
http://oglobo.globo.com/cultura/kurt-schwitters-inventor-das-instalacoes-ganha-exposicao-4147545,acesso%20em
http://artunlimited.com.br/index.php/portfolio/kurt-schwitters-o-artista-merz/
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2.2 O PROCESSO DE CRIAÇÃO 

2.2.1 Estudos Preliminares 

 

Após me debruçar exaustivamente sobre a obra do artista Kurt Schwitters,  me senti 

totalmente fascinada de como ele conseguiu construir belíssimas composições partindo de 

materiais tão simples:  papéis, vidros, bilhetes de trem, restos de madeiras, ferro velho e 

tantos outros materiais de diferentes texturas. Uma mistura de formas, volumes, com um 

jogo de escuro e claro, que em nada ficava a dever a qualquer pintura abstrata. Suas 

composições parecem dialogar com espectador, atraem seu olhar e o convida a tocar; cada 

fragmento traz em si um pedacinho daquele tempo. Sua necessidade de reconstrução está 

estampada em cada tela.  

As colagens de  Schwitters, me levaram a fazer os meus estudos preliminares como 

ele, ao invés do esboço apliquei a técnica de recorte e colagem, usei basicamente, papéis de 

diversos tamanhos, formatos e texturas, inserindo algumas vezes outros objetos (botões, 

sementes, pequenos palitos de picolé). A proposta era fazer colagens livremente, em 

qualquer dimensão, só com formas e cores, sobre pequenos painéis de papelão, para isto usei 

material reciclado, retirado de embalagens, cartões , revistas e jornais. 

Esta foi uma fase de construção da ideia, de como iria transformar o meu conceito 

em uma forma concreta, fiz compulsivamente pequenos painéis, num um total de sessenta e 

sete (67), sempre sob a supervisão de meu orientador. Juntos nós analisávamos estes 

painéis, que aos poucos passaram de resultados muito rebuscados a soluções mais sintéticas 

e equilibradas; uma imagem limpa com possibilidades de ser transferida para a cerâmica, 

em uma escala maior. Na verdade, não havia essa preocupação, pois, só fui realmente 

entender isso nos últimos estudos preliminares. 

 Os primeiros trabalhos estavam muito rebuscados, com muitas informações, optei 

por um processo de depuraç, retirando deles detalhes que se transformaram em novos 

painéis. Para isso usei uma janela de papelão no tamanho de 7,5cm x 8,5cm (Fig.16) 

tentando sempre manter o padrão o mais fiel possível tanto em cores, quanto em tamanho. 

De um único estudo, por exemplo, reproduzi mais quatro exemplares, só com detalhes. 

Posteriormente, já definido o tamanho final do painel, procurei fazer uma imagem que fosse 

proporcional ao que seria reproduzido numa escala maior. A partir daí mudei o visor para 

20cmx10cm, a fim de obter uma imagem mais equilibrada. 
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Figura16-  Janela(Visor) para retirar detalhes dos estudos 

 

             Este foi um longo processo que serviu tanto como teste, mas também como 

amadurecimento de uma imagem que fosse satisfatória para o painel final.  O painel escolhido 

se baseou no equilíbrio das formas, na simplicidade alcançada tanto com relação às formas, 

quanto as cores e daquele que poderia ser representado num formato cerâmico, fazendo uma 

releitura das composições de Kurt Schwitters.  

     

ESTUDOS PRELIMINARES 
 

 

Estudo 1- Lúcia Campos, ,Colagem- Base de Papelão,recortes de 
revista,papel color set.,pag.catálogo e tecido.21,5cm x 14,5cm 

 

 

Estudo 3 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, ,papel color 
set,palito de picole, papel rugoso,. 21,5cm x 31cm 

 

 

Estudo2- Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 
revista,papel color set. 22cm x 31cm 

 

 

Estudo 4 -Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, . 20cm x 15,5cm 

FIGURAS 17 – Estudos de 01 a 04 
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Estudo 5 -Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, . 21,5cm x 15, cm  
Reprodução de um detalhe da imagem anterior numa escala maior, 

utilizando o recurso da janela. 

 

 
 Estudo 6 – Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 
revista,papel color set, . 14,5cm x 20 cm. 

 

Estudo 7- Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, papel rugoso e tecido. 12,5cm x 21 cm.  

Deste painel que ficou bem rebuscado saíram quatro outros apenas 
usando os detalhes em escala maior. 

 

 

 
Estudos 8 e 9- Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, papel rugoso, folhas de catálogo pintado. 15cm 
x 18 cm. Reproduções de detalhes do Estudo 7 

 

Estudo 9 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, recortes 

de revista,papel color set, papel kraft e papel de scrap. 22cm x 18 

cm.Reprodução de detalhes do Estudo 7 

 

 

 

Estudo 10 - Lúcia Campos, Colagem – Base de Papelão,recortes de 
revista,papel color set, papel rugoso, folhas de catálogo pintado.22cm 

x 15 cm.Reprodução de detalhes do Estudo 7. 

FIGURAS 18 – Estudos de 05 a 10 
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Estudo 11 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 

de revista,papel color set, papel cartão . 20,5cm x 15 cm. 

 

 

 

Estudo 12 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set,peça de argila biscoitada. 16cm x 20,5 cm. 

 

Estudo 13 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 

de revista,papel color set. 12,5cm x 20 cm. 

 

 

Estudo 14 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, papel cartão . 15,5cm x 20 cm. 

 

 

Estudo 15 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 

de revista,papel color set, tecido, filtro de papel,pedaço de 

cordao,19,5cm x 12,5 cm. 

 

 

Estudo 16 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, filtro de papel. ,15cm x 20 cm. 

 

FIGURAS 19 – Estudos de 11 a 16 
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Estudo 17 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papel 

Cartão,recortes de revista,papel color set, jornal pintado. ,29,5cm x 

14 cm. 

 

Estudo 18 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel set plus,21cm x 12,5cm. 

 

Estudo 19 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 

de revista,papel color set, pedaço de galho de árvore.16,5cm x 
20,5cm. 

 

Estudo 20 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,filtro de 

papel,papel color set, papel rugoso, pastilha de ceramica, barbante 
colorido.15cm x 22cm.  

 
Estudo 21 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 

de revista,papel color set, papel cartão.22cm x 15cm. 

 
Estudo 22 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, papel cartão. 19,5cm x 13,5cm. 

 
Estudo 23 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 

de revista,papel color set. 15cm x 22cm. 

 

 

 
Estudo 24 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, papel rugoso, filtro de papel. 15cm x 22cm. 

FIGURAS 20 – Estudos de 17 a 24 
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Estudo 25 - Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 
de revista,papel color set,papel kraft, papelão paraná,botão. 15cm x 

22cm. 
 

 
Estudo 26 Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 
revista,papel color set,filtro café.. 15cm x 19cm. 
 

 
Estudo 27-  Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 

de revista,papel color set. 15cm x 22cm. 
 

 
Estudo 28- Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set,papelão paraná pintado. 15cm x 22,5cm. 

 
Estudo 29 Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set. 17cm x 14 cm. 

 
Estudo 30 Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, papel reciclado,papel scrap.. 22cm x 18 cm. 
 

FIGURAS 21 – Estudos de 25 a 30 
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Estudo 31- Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes 
de revista,papel color set, papelão paraná,papel canson,.. 15cm x 

22 cm. 

 

 

 

 
 

 

 

Estudo 32- Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, papel cartão.. 22cm x 13 cm. 

 
Estudo 33 Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão,recortes de 

revista,papel color set, semente... 18cm x 18 cm 

Reprodução de detalhes do Estudo 27 

 
Estudo 34 Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, recortes de 

revista,papel color set. 18cm x 18 cm 

Reprodução de detalhes do Estudo 18 

 
Estudo 35 Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, recortes 
de revista,papel color set,papel frisado.. 15cm x 16 cm 

Reprodução de detalhes do Estudo 22 

 
 

 

 

 

 
Estudo 36 Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, recortes de 
revista,papel color set. 18cm x 18 cm 

Reprodução de detalhes do Estudo 27 

 

FIGURAS 22– Estudos de 31 a 36 
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Estudo 37-  Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, 

recortes de revista,papel color plusset. 18cm x 18 cm- 

Reprodução de detalhes do Estudo 27 

 

 
Estudo 38-Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, recortes de 
revista,papel color set. 16cm x 8 cm. Reprodução de detalhes do 

Estudo 31 

 
Estudo 39-Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, 

recortes de revista,papel color set. 16cm x 8 cm  

Reprodução de detalhes do Estudo 6 

 

 
Estudo 40-Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, recortes de 

revista,papel color set.. 16cm x 8,5 cm. 

 
Estudo 41-Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, 

recortes de revista,papel color set.16cm x 8 cm 

 

 
 
Estudo 42-Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, recortes de 

revista,papel color set. 20cm x 10 cm.  
 

Este foi o painel escolhido para o trabalho final 

 
Estudo 43-Lúcia Campos, Colagem - Base de Papelão, 

recortes de revista,papel color set. 16cm x 8,5 cm 

Nova tentativa de painel com este modelo 

 

 

 

FIGURAS 23 – Estudos de 37a 43 
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2.2.2 A Técnica 

 

             O trabalho prático a que me propus fazer é a construção de um Painel Cerâmico 

composto de placas base e de outras que as sobrepõem  formando uma imagem abstrata, 

fazendo uma releitura do trabalho do  já citado artista alemão, Kurt Schwitters. 

Para a confecção do meu Painel Cerâmico utilizei a argila modelada pela técnica de 

placas. O desafio de se trabalhar com a técnica de placas vai desde o momento da escolha 

da argila, até o processo de queima. 

A argila é uma massa de barro, produto da decomposição de rochas que sofreram 

ação das intempéries, durante milhões de anos. A argila se transforma em cerâmica após ser  

queimada numa temperatura superior a 600° C, quando perde a água e modifica as suas 

características físicas. A argila adequada ou “barro bom” é aquela que apresenta uma boa 

plasticidade e resistência para que não sofra deformações durante a queima. A argila tem a 

propriedade de quando misturada a água se tornar plástica ao ponto de ser amassada e 

trabalhada na forma em que o artista desejar; quando estiver seca basta adicionar novamente 

água, para que volte a ser novamente plástica. A massa de barro que utilizamos para a 

construção de uma peça cerâmica, foi retirada de alguma jazida, passou por um processo de 

secagem, de limpeza foi moída e processada. Na maioria das vezes, o ceramista adquire a 

massa já pronta para ser trabalhada. 

Podemos misturar às argilas materiais que têm a propriedade de reduzir a retração 

quando secam, e outros capazes de abaixar a temperatura de vitrificação - os chamados 

fundentes
17

. Exemplo disto seria a adição do chamote
18 

na argila, que possui a propriedade de 

diminuir o coeficiente de retração e plasticidade da massa. Esta é a argila mais apropriada 

para se trabalhar com a técnica das placas, considerando o baixo índice de deformação que 

são capazes de produzir. 

 
A argila é silicato hidratado de alumínio e contém alumina (parte 
plástica) e sílica (parte antiplástica) podendo ser fonte destes materiais 
para massas cerâmicas e vidrados. Quando as argilas são excessivamente 
plásticas (ou gordas) é porque são ricas em alumina e devem ser 
equilibradas com substâncias desengordurantes como quartzo, chamote, 
feldspato, caulim. Ao contrário, quando são demasiadamente magras, ou 
seja, ricas em sílica, podem ser equilibradas com outras argilas mais 
plásticas como a Ball Clay

19
.LACAD 

 

                                                           
17 Fundente- diminuem a temperatura de fusão dos materiais refratários. http://www.ufrgs.br/lacad/matprglossario.html, acesso 

em17/01/2016 
18 Chamote- é a “argila que já foi queimada e moída em vários tamanhos de grãos. Fornece estabilidade às massas cerâmicas e facilitam a 

secagem por igual reduzindo o encolhimento e o empenamento (como já foi queimado, o chamote é inerte). Disponível em 
http://www.ufrgs.br/lacad/matprglossario.html, acesso em17/01/2016. 
19 Idem 

http://www.ufrgs.br/lacad/matprglossario.html
http://www.ufrgs.br/lacad/matprglossario.html
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As escolhas diante de um projeto irão direcionar o ceramista quanto a matéria prima 

que será usada:  se a argila escolhida é apropriada para a queima de baixa ou de alta 

temperatura; qual tipo de forno iremos fazer sua queima e em qual patamar e  finalmente, qual 

tipo de revestimento será mais adequado para a peça.  

          Dentre tantas possibilidades optei por: argila vermelha com adição de chamote; 

modelagem com a técnica de placas, abertas com plaqueira; aplicação de esmaltes
20 

de  

baixa temperatura queimadas em forno elétrico, na posição horizontal; esmaltação pelo 

método de pulverização e uso de esmaltes de fritas (esmaltes industrializados) em diferentes 

cores. 

A técnica de placas consiste em abrir uma porção de argila, de modo que fique 

uniforme e de uma mesma espessura. Para isto vamos precisar de uma superfície plana e lisa; 

de duas réguas de madeira que possuam a mesma espessura, denominadas de guias; de um 

rolo de madeira e de uma pequena porção de argila. (Fig. 24) Sobre  uma superfície plana e 

rígida deve-se colocar uma porção de argila por entre as guias recobertas com um tecido, 

jornal ou plástico, para que não agarre, sobre elas movimenta-se o rolo diversas vezes para 

que se forme uma massa uniforme. (as guias irão determinar a espessura da massa). Com um 

cartão rígido observar se a massa apresenta bolhas, furá-las com uma agulha.  Com o auxílio 

de uma régua ou esquadro cortamos a placa de acordo com um molde previamente 

confeccionado. 
21

 

 

Figura 24– Técnica de placas e argila     

Fonte:www.eshow.com.br 

 

                                                           
20

 ESMALTE- “Verniz cerâmico. Vidro finamente moído e colorido através de óxidos e fundido por meio do calor, que se aplica como pasta 

sobre uma superfície para lhe da rbrilho ou cor.”(CHAVARRIA,1998) 
21 Disponível em http://www.ufrgs.br/lacad/placas.html, acesso em17/01/2016 

 

http://www.eshow.com.br/
http://www.ufrgs.br/lacad/placas.html
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Esta tarefa pode também ser efetuada mecanicamente, com a plaqueira (Fig. 25)  

equipamento que permite abrir a placa, espremendo a argila entre dois panos, movimentando- 

se sobre elas dois rolos impulsionados por uma manivela. O tecido impede que a argila grude 

nos cilindros. A argila deve ser muito bem sovada e colocada em pequenos pedaços, 

pressionada contra a mesa para facilitar o processo, passar a massa várias vezes pelos 

cilindros para que fique nivelada. Desta maneira é possível produzir placas mais homogêneas, 

de tamanhos maiores. Aos poucos a argila vai perdendo a água, secando atingindo o que 

denominamos “ponto de couro”
22

,. Com esta técnica de fazer placas de barro pode-se 

construir inúmeras peças cerâmicas.
23

 

           A fase do ponto de couro, ou ponto de acabamento, é o ponto ideal para  que façamos 

intervenções na peça, pois ela não estará totalmente seca para a queima e nem muito úmida. 

É o ponto certo para fazer os acabamentos, acertar, limpar, retirar excessos, fazer bordas e 

esculpir se necessário. Após os acabamentos deixamos a peça sem o plástico, em local 

arejado para terminar de secar e ser encaminhada para a queima. 

 

 
 

Figura 25 - Plaqueira 

 

 

A construção de uma peça cerâmica se dá com a argila ainda úmida, que deverá passar 

por um processo de secagem antes que vá para a queima, caso contrário ela poderá explodir 

sob a ação do calor do forno. A fase da secagem da argila é de fundamental importância, pois 

irá influenciar no resultado final da peça. 

                                                           
22

 Ponto de couro-é o ponto em que a argila já perdeu bastante água,mas ainda não está totalmente seca. 
23 http://www.ufrgs.br/lacad/placas.html, acesso em17/01/2016 

 
 

http://www.ufrgs.br/lacad/placas.html
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A argila possui entre 25% a 50% de água, e é no estágio de secagem que retiramos 

essa água. A primeira água a sair da peça é a que se encontra na superfície, nas beiradas; a 

água que se encontra no interior da peça migra até a superfície até se evaporar; uma grande 

diferença de umidade entre as partes internas e a extremidade podem provocar 

rachaduras.
24

 É comum usarmos um plástico para cobrir a peça, a fim de evitar uma 

secagem rápida, neste caso há uma interrupção no processo, uma vez que o ar fica retido 

no saco. Para que o processo de secagem continue, a peça precisa entrar em contato com o 

ar, para que o ar circule e remova a umidade ao redor.
25

 

Quanto maior a umidade com que a peça for feita, maior será a retração 

na secagem. Devemos nos preocupar, também, que a umidade saia 

homogeneamente de toda a peça, pois se a secagem for feita de modo 
desigual, ela diminuirá de tamanho desigualmente, causando tensões que 

poderão se transformar em trincas. Peças com variação de espessura 
devem secar cuidadosamente. As partes mais finas secarão mais 

rapidamente, diminuindo de tamanho e perdendo a plasticidade. Quando 

a parte mais grossa secar e diminuir de tamanho, aparecerão trincas”.
26

 
(LACAD, Técnica de Secagem) 

 

 

O ar e o ambiente em que se encontra a peça também influenciam em sua secagem: 

se estiver muito quente pode acelerar o processo, exigindo um maior cuidado para que a 

peça seque de maneira uniforme.
27 

Outro fator de influência neste processo é a base sobre a 

qual se coloca a peça, a parte da peça que fica em contato com a prateleira normalmente 

tende a secar mais devagar, pois não há circulação de ar nesse local. É comum que ao 

confeccionar uma peça cerâmica usemos jornal para forrar a superfície, este procedimento 

auxiliará “na absorção da água contida na base da peça”. (LACAD, Técnica de Secagem)
28

 

Além disso, o jornal permite que a peça trabalhe durante o processo de 

secagem. O que isso quer dizer? Durante a secagem, a água que evapora 

deixa espaços vazios entre as partículas da argila que se acomodam 

naturalmente. Normalmente, ocorre um ligeiro encolhimento da peça em 

relação ao tamanho original. Esse fator de redução varia de acordo com 

a argila utilizada. O jornal permite essa acomodação e o encolhimento 

da argila sem prender a base, evitando o aparecimento de rachaduras. 

Em geral, sempre que for possível, deve-se alternar a posição da peça 

para que todas as partes fiquem em contato com o ar. (LACAD, Técnica 

de Secagem)
29

 

 

 

                                                           
24

 Disponível em http://www.portorossi.art.br/secagem01.htm, 
25

 Idem 
26

 Fonte: LACAD -http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html, acesso em14/01/2016 
29 

Fonte: LACAD -http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html,  acesso em14/01/2016 
28

 Idem 
29

 Idem 

http://www.portorossi.art.br/secagem01.htm
http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html
http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html
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No caso de secagem das placas (Fig.26) esse cuidado tem que ser redobrado, um 

pequeno erro pode comprometer todo o trabalho. Às duras penas descobri que temos que 

cuidar das placas como se fosse uma plantação especial, vigiar de perto, cuidar para que 

sequem com um sobrepeso, não deixar secar demais e ter em mente que ela sempre sofrerá 

um processo de retração. As placas retraem, as placas podem deformar! 

A secagem das placas tem todo um aparato especial para evitar que estes problemas 

ocorram, depois de abertas (na plaqueira ou manualmente), as placas devem ser colocadas 

sobre uma superfície dura, de madeira ou pedra, separada por jornais, que devem ser 

trocados constantemente e sobre elas um peso para evitar que empenem. 

No caso de placas ou de peças mais abertas, essa alternância na posição 
de secagem é fundamental para diminuir os riscos de deformações. 

Quanto mais a placa for virada, menor o risco de deformações. Outra 
coisa que também ajuda na secagem de placas é utilizar um peso sobre a 

peça, de forma que permita a acomodação das partículas, bem como seu 

encolhimento. Para tanto, é melhor utilizar algum material mais 
maleável, como saquinhos de areia, que podem se moldar ao formato da 

placa e cobrir toda a extensão da peça. Nesse caso, o uso do jornal deve 

ser feito também entre a peça e o peso.
30

 

 

 

 

Figura 26- Processo de secagem das placas 

 

 

Na fase de execução do meu painel cerâmico optei por trabalhar com a plaqueira, 

uma vez que estava me propondo a fazer placas de grande proporção e este equipamento 

me facilitaria tanto na homogeneidade, quanto na velocidade do processo. Para a secagem 

das placas segui as instruções acima, utilizando como peso placas de ardósia; entre elas, 

jornais. 

Foi uma longa espera, de pelo menos um mês, trocando periodicamente, os jornais 

úmidos por outros secos; retirando os jornais – espalhando as placas sobre a mesa para que 

                                                           
30 Fonte: LACAD -http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html,  acesso em14/01/2016 
 

http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html
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“respirassem”, virando as placas e repetindo este procedimento pelo menos duas vezes por 

semana. A vigília era para que não sofressem deformações e estivessem totalmente secas 

antes de irem para o forno. À medida que a argila foi perdendo água sua cor foi 

modificando, de um marrom escuro para totalmente claro quando atingiu o que chamamos 

de “ponto de osso”- ponto em que a argila perde toda a água e está pronta para ser 

queimada. 

Depois de totalmente secas elas vão para a queima. Alguns artistas preferem 

queimar as placas na posição vertical, dependendo do seu tamanho, outros já preferem 

na horizontal – tudo para evitar que elas deformem, neste caso, vai depender de alguns 

testes experimentais, pois mesmo com todos estes cuidados, posso afirmar com 

segurança, isto pode ocorrer. 

A queima das placas foi feita em um forno elétrico, na posição horizontal, 

numa temperatura de 980°C, (Fig.27) num primeiro momento foi feita a chamada de 

queima de biscoito, posteriormente as placas foram esmaltadas e retornaram ao forno 

para uma segunda queima. 

 

Figura 27- Forno Elétrico com as placas para a queima de biscoito a 980°C 
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Após a primeira queima das placas passei para a terceira fase: a técnica de 

revestimento – esmaltação. 

O esmalte pode ser definido como sendo (...)  “um composto de minerais que, 

quando submetido a temperaturas determinadas, irá fundir sobre a superfície da cerâmica, 

tornando-se neste momento uma substância fluida.” (AMARANTE, 2014)
31 

O esmalte é 

incolor, e para que se consiga alguma tonalidade temos que adicionar óxidos colorantes ou 

corantes minerais a um  vidrado base.  O esmalte pode ser transparente ou opaco, possui    

propriedades  de ser macio ao toque, resistente e durável após ser submetido ao processo 

de queima. Ele pode apresentar bolhas, craquelar, apresentar um aspecto que vai desde o 

brilho intenso ao aspecto rugoso ou fosco, dependendo do óxido e da temperatura a que for 

submetido.
32

 

Na composição de um esmalte encontramos minerais provenientes das rochas da 

superfície da crosta terrestre - a sílica é o principal componente de um vidrado, se for  

aquecido a uma temperatura de 1710° irá se fundir e se tornar transparente. Como o ponto 

de fusão da sílica é muito alto, é necessário acrescentar um fundente que será derretido e 

usado para derreter o óxido de silício.  

A composição se completa quando adicionamos um estabilizante, que não permitirá 

que o esmalte escorra pela superfície das peças, normalmente usa-se o alumina (fonte 

natural de óxido de alumínio). “As fontes mais comuns de alumina são o caulim e a Ball 

Clay  ( argila São Simão)”.
33

 

Os esmaltes se diferenciam de acordo com a matéria prima com as quais são 

produzidos, podem ser : cru, fritado ou misto. 

Os esmaltes fritados também conhecidos simplesmente por fritas se parecem com 

os esmaltes. “As fritas são produzidas através da combinação de materiais crus, que 

posteriormente são queimados e fundidos em cadinhos, até formarem uma massa fundida, 

líquida e homogênea, como um vidro derretido.” (AMARANTE, 2014)
34

 As fritas são 

fabricadas pela indústria e possuem propriedades e características estáveis, uma vez que já 

passaram pelo processo de cozedura e não irão eliminar mais gases. Os esmaltes crus por 

sua vez possuem os elementos puros, os minerais que foram extraídos, tratados e 

misturados durante seu processo de moagem; não sofreram o processo de queima.  

 

                                                           
31 AMARANTE,B.FormulaçãoeAplicaçãodeEsmaltesI,UFSJ,2014,p.4,Apostila 
32 Idem 
33 Idem 
34 Idem 
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Normalmente, os ceramistas utilizam os dois tipos de preparo, tantos os crus como as 

fritas.
35

 

A escolha do esmalte varia de acordo com o tipo de queima que o ceramista irá usar 

em seu projeto, que pode ser tanto em baixa ou em alta temperatura; existem esmaltes 

específicos para cada uma delas. Os esmaltes de “baixa” são aqueles que se fundem numa 

temperatura que não excede a 1000° C, enquanto que os de “alta” chegam até 1240° C.
36

 

O processo de esmaltação significa passar sobre a peça uma camada de esmaltes 

cerâmicos ou vidrados que tem como finalidade dar um aspecto vitrificado na peça após 

sua queima e recebe normalmente, o termo vidrado. Além da escolha do esmalte certo 

também temos que escolher a melhor forma de aplicação deste esmalte na peça. O 

processo de esmaltação de uma peça pode ser feito de diferentes formas: aplicação por 

pincel, imersão, banho ou pulverização. 

 

            IMERSÃO DERRAME                            PULVERIZAÇÃO 
 

 

FIGURAS 28 -  MÉTODOS DE ESMALTAÇÃO
37

 

 

 

Devido ao tamanho de minhas placas e também querendo alcançar uma 

homogeneidade no resultado final, optei pelo processo de pulverização ou aspersão. Este 

método de esmaltação consiste no uso de uma pistola ou compressor de ar para pulverizar 

o esmalte na peça, nunca se esquecendo do uso da máscara e de uma câmara de pintura; ou 

se não houver, fazer a aplicação em um ambiente externo com bastante ventilação,  pois 

haverá uma dispersão do esmalte.38
 

 
 

 

                                                           
35 AMARANTE,B.FormulaçãoeAplicaçãodeEsmaltesI,UFSJ,2014,p.4,Apostila 
36 Disponível em http://www.artebrasilmateriais.com.br/esmaltes.html,acessoem18/01/2016 
37 Disponível em http://ensinarevt.com/recursos/recursos/ppt/unid_trabalho/argila.ppt, acesso em18/01/2016 

38 Disponível em LACAD -http://www.ufrgs.br/lacad/revestesmaltacao.html,  acesso em 18/01/2016 

http://www.artebrasilmateriais.com.br/esmaltes.html
http://ensinarevt.com/recursos/recursos/ppt/unid_trabalho/argila.ppt
http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html
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Figuras 29 -Processo de Esmaltação – Pulverização 

 

As decisões vão sendo tomadas à medida que surgem os problemas, o meu painel 

cerâmico consta de placas que servirão de base para outras placas recortadas que serão 

sobrepostas a elas; o problema era como  fazer a colagem  delas?  Após muitas discussões, 

alguns testes, e sugestão do meu orientador resolvi utilizar o próprio esmalte como cola. 

Isto mesmo, entre uma peça e outra usarei o esmalte CMF 096 (um esmalte transparente, 

uma frita industrializada) como uma cola que será queimada em posição horizontal para 

que o fogo termine o processo de colagem. A ideia era que, se os esmaltes podem grudar 

em peças se estiverem encostadas entre si, farão a mesma coisa, agora intencionalmente, 

com aquelas que queremos realmente colar! 
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Precisava então testar, conforme (Fig.30) abaixo, usei duas placas já recortadas e 

biscoitadas, passei o esmalte CMF 096 (frita) sobre elas. Acrescentei uma pequena peça 

também biscoitada sobre estas placas e entre elas o esmalte CMF 096 a fim de verificar se 

elas iriam se manter coladas; queimei em forno elétrico de teste, em temperatura de 900°C. 

Resultado final: totalmente coladas, portanto, procedimento foi aprovado! 

 

 

 

Figura 30- Teste usando o esmalte como cola 

 

 

O próximo passo seria escolher o tipo de forno que usaria, uma vez escolhida 

argila e o esmalte para baixa temperatura, o cuidado é para que a queima também fosse 

num patamar final compatível, ou seja, abaixo de 1000°C. (LACAD, Queima)
39

 

Os fornos variam de acordo com o tipo de combustível usado- forno a lenha, de 

tambor, elétrico ou a gás. Pensando nas minhas placas, pelo tamanho e quantidade percebi 

que o forno a lenha não seria adequado, pois elas deveriam ser queimadas deitadas (a 

experiência com a queima vertical não foi satisfatória); não poderiam estar em contato 

com outras peças, portanto, o forno teria espaço ocioso (não queria correr o risco delas 

grudarem ou se  sujarem devido a algum escorrimento de esmalte ou de cinzas, comum 

nesse tipo de queima). O uso de mufla
40 

seria impossível devido ao tamanho e quantidade 

de placas. A escolha então foi pela queima em forno elétrico, que pode ser controlada e 

cujos resultados são mais estáveis; não queria contar com surpresas. 

 

 

                                                           
39 LACAD- http://www.ufrgs.br/lacad/queima.html,, acesso em18/01/2016 
40 Mufla-Câmara ou caixa de argila,colocada dentro de um forno,para proteger algumas peças da ação direta dos gases.Também é uma 

Denominação atribuída aos fornos elétricos.http://www.portorossi.art.br/web%20glossario.html,acessoem20/01/2016 

 

http://www.ufrgs.br/lacad/queima.html
http://www.portorossi.art.br/web%20glossario.html
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Finalmente, a queima das peças. O processo de cozimento ou queima de uma peça 

cerâmica é um estágio de suma importância, é o momento em que as argilas sofrem 

transformações químicas, físicas e mecânicas sob a ação do fogo. A queima é “quem 

imprime identidade final ao trabalho, pois pela variação do tipo de combustível, 

temperatura obtida e do tipo de forno, peças cerâmicas com a mesma característica podem 

apresentar cores e texturas diferenciadas.” (SILVA, 2011, p. 89) 

A argila irá se transformar em cerâmica quando atingir uma temperatura superior a 

600°C, neste caso toda água será eliminada e a peça adquire uma maior resistência e 

durabilidade. Normalmente, nesta primeira queima que chamamos de “biscoito”, nada é 

aplicado nas peças, (exceto quando optamos pelos engobe)
41

 posteriormente fazemos 

intervenções com esmaltes e retornamos a peça para uma nova queima. Alguns ceramistas 

optam pela monoqueima, ou seja, a peça é queimada uma única vez, ele pode 

simplesmente não fazer nenhuma intervenção e deixar que a peça sofra a interferência 

apenas do fogo e das cinzas ou então, aplicar o “engobe”
 
na peça, em ponto de couro que 

será cozida uma única vez. 

A queima de biscoito foi realizada no forno elétrico, na posição horizontal, na 

temperatura de 980°C. Após a esmaltação, as peças retornaram ao forno e foram 

queimadas numa temperatura de 1050°C, o que chamamos de queima estendida: é quando 

o forno recebe uma programação especial diferenciada para queima de peças mais grossas. 

 

2.2.3 A Fase da Experimentação  

 

Antes de passar para o painel final, achei prudente fazer alguns experimentos 

iniciais. Já sabendo de antemão das dificuldades de se trabalhar com as placas, e por 

sugestão de meu orientador, fui bastante criteriosa e providenciei algumas ferramentas de 

apoio: guias de diferentes espessuras (0,5 mm, 0,07 mm, 0,8 mm, 1 cm), madeiras 

revestidas com um americano cru (50cm x 50cm) para abrir as placas e também servir de 

base; moldes de papelão e madeira (27cm x 27cm) para recortar a argila. (Fig.31) 

 
 

                                                           
41 Engobe – mistura de argila líquida, óxidos e outros componentes aplicado em peças cruas ( ponto de couro), para que ambas 

encolham juntas. http://www.portorossi.art.br/web%20glossario.html,acessoem20/01/2016 

 
 

http://www.portorossi.art.br/web%20glossario.html
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Figura 31 – Ferramentas de apoio 

 

 

Outra medida sugerida pelo meu orientador foi providenciar duas placas de gesso 

de (60cm x 60cm) que serviriam de base para a secagem mais rápida das placas, uma vez 

que o gesso tem essa capacidade de retirar a água da argila com muita facilidade. As 

placas de gesso foram todas furadas para deixarem a peça entrar em contato com o ar, 

parafusadas com grandes parafusos para se ajustarem à altura das placas. Este 

experimento infelizmente não deu certo, as placas de gesso eram muito grandes e 

desajeitadas para virarem, além de serem muito frágeis e rapidamente se quebraram. 

Para este experimento inicial utilizei as argilas que tinha em estoque: argilas de 

Cunha
42

, argila industrial de Resende e Paper Clay
43

, todas de cores claras. Dentre os 

meus estudos preliminares escolhi um dos painéis ( Estudo 9 )e fiz sua reprodução numa 

escala duplicada com moldes em papelão em tamanho natural para transferir para a argila, 

recortar e depois colar sobre a base cerâmica. 

De acordo com os moldes previamente recortados fiz 4 (quatro) placas base de 

27cm x 27cm, numa espessura de 0,8 mm e outras quatro de 0,5mm para serem recortadas 

e sobrepostas a estas bases; mesmo sabendo de todas as dificuldades e possibilidades de 

sofrerem deformações optei por placas de tamanho um tanto grande. 

A minha inexperiência, insegurança e incapacidade fez desta fase um martírio, 

começando pelos moldes e pelas muitas e muitas medidas, além de ainda não estar muito 

claro como aquilo poderia virar um painel de cerâmica; imagina se estava neste estado 

agora, quando fosse pra argila tudo poderia triplicar: sofrimento, trabalho! 

 

 

                                                           
42 CUNHA-Município de São Paulo, considerado como referência de produção de cerâmica. 

43 PaperClay é uma massa cerâmica na qual misturamos argila com papel em diferentes proporções 

.LACAD http://www.ufrgs.br/lacad/massas_paper_clay.htmll,acessoem20/01/2016 

 

http://www.ufrgs.br/lacad/queima.html
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Recortei num papelão mais grosso, transferi para o computador, fiz uma tabela 

em cima, na verdade eu não sabia como fazer escala, foi preciso que o meu orientador 

com muita paciência me explicasse, desenhasse. Estávamos tendo encontros semanais 

mesclados de muitos e-mails, eu ansiava pelo próximo encontro para amenizar o meu 

sofrimento e clarear os meus pensamentos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figuras 32– Desenhos explicativos de como fazer a escala e modelo da placa de gesso 
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Painel Escolhido para Teste(Estudo 9) 

 

 

 

 

Este foi o painel escolhido, primeiro porque  tinha 

poucas cores e também por que  havia a 

possibilidade de transferir suas formas para a argila.  

Dimensão: 22cm x 18 cm 

 

Molde de papelão no tamanho do painel 

Transferi para um papelão o painel numa escala de 

(1:2). A base eu revesti toda com um tecido preto, 

sobrepondo as partes recortadas em papelão mais 

fino, que pintei com cores as mais semelhantes 

possíveis do modelo inicial. 

 

Depois tracei linhas formando um quadrado por cima 

do meu modelo, no tamanho que seriam as placas 

(27cmx27cm) para servirem de moldes, recortei em 

quatro partes iguais para transferir para a argila. As 

partes superiores não foram coladas, elas irão servir 

de moldes para recortar a argila. 

 

  

 

 Placa 1  Placa 2 

 Placa 3  Placa 4 

 

Figuras 33 - Moldes recortados no tamanho natural das placas 
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Placas base, com diferentes tipos de argila 

medindo 27cmx27cm, numa espessura de 

0,8 mm. Argila branca de Resende e a 

argila creme de Cunha, duas placas de cada 

uma. 

Para os recortes superiores, fiz de acordo 

com os moldes e duplicados para darem 

volume, com argila Paper Clay, 

considerando a sua propriedade de ser 

bastante leve após a queima. 

As placas foram biscoitadas e montadas, 

queimadas em posição vertical no forno a 

lenha, numa temperatura de1000°C. 

 

 

 

 
 

Apesar de todos os cuidados as placas 

apresentaram deformações e alguns 

problemas na hora de retração; alguns 

recortes ficaram menores que outros e não 

se encaixaram adequadamente. 

Provavelmente devido ao uso de diferentes 

tipos de argila, com tempos de secagem e 

retração diferentes. 

Percebi também a inutilidade de duplicar os 

recortes, bastava apenas fazê-los com 

espessura maior. O fator positivo foi a 

leveza das peças confeccionadas com a 

argila Paper Clay. 

 

Figuras 34 – Placas de Argila e Painel Teste1(sem cola) 

 

À medida que o trabalho ia sendo desenvolvido foram surgindo novos problemas. 

Um pequeno trabalho, mas que demandou um grande estudo e revisão dos conceitos já 

aprendidos: conceitos sobre escala; sobre a construção de um projeto; o uso da argila- as 

propriedades e características; a técnica de placa, processo de secagem, técnicas de 

queima; esmaltes, engobes e óxidos. As perguntas borbulhavam: para que as placas 

retraiam igualmente, elas não teriam que estar prontas ao mesmo tempo? A argila Paper 

Clay vai suportar duas queimas, uma vez que na queima de biscoito ela vai ficar muito 

porosa devido a queima dos elementos com as quais foi feita? Monoqueima apenas com o 

uso de engobes? Queimar vertical ou horizontal? Como colar as placas recortadas, usar 

cola, barbotina
44 

ou o esmalte? Como fazer para que as peças sobrepostas não se 

movimentem durante o processo de queima? 

                                                           
44 Barbotina – argila em estado líquido 
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Tentando resolver algumas destas questões fiz experiência com as peças coladas 

com barbotina, optando por confeccionar as peças que seriam sobrepostas com a argila 

Paper Clay devido a sua leveza. (Fig. 35) Não foi uma experiência totalmente satisfatória, 

novamente, houve deformação, que pode ter ocorrido pelo fato de ter usado argilas 

diferentes: na base a argila de Cunha e em cima a Paper Clay, cada uma com um tempo 

diferente de retração. Queimadas em forno a lenha a 1000°C, na posição vertical. 

 Figura 35- Painel Teste 2 biscoitados e colados com barbotina 

 

 

Não satisfeita tentei um novo teste (Teste 3- Fig.36) fazendo placas menores de 

18cm x18cm (10 placas) usando somente a argila branca da Resende e um novo modelo 

dos estudos preliminares.(Estudo 43 ) 

  A técnica aplicada foi a mesma: uso da plaqueira, secagem longa com peso em 

cima, separada por jornais; queima em forno elétrico, na temperatura de 950°C e aplicação 

de esmaltes de baixa (verde petróleo, marrom profundo e laranja), com uso de pincel. O 

sistema de colagem foi o do esmalte 096, entre as placas, colocadas cuidadosamente no 

forno, de forma que não se mexessem durante a queima. Para a semente superior, usei 

apenas engobes (verde, vermelho, azul e branco) e uma camada de 096; queimei a semente 

separada para colar posteriormente no painel usando outro tipo de cola (super bond) devido 

ao seu formato arredondado, achei arriscado colocar por cima das placas. O resultado deste 

painel foi bem melhor, com cores mais harmoniosas e pouquíssima retração. 
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Figura 36- Painel Teste 3 -950°C, Elétrico, Esmaltes Fritas (CMF1755+PF C.PB- 980°C+CMF 

1752E).Lúcia Campos, 2016 

 

 

Aos poucos o projeto final foi tomando forma: optei por utilizar somente um tipo 

de argila: argila com chamote, para diminuir o processo de retração; tanto para a base, 

como para a confecção das peças superiores. Outras decisões foram tomadas sempre com 

o intuito de ter um projeto homogêneo, com o menor nível de deformação possível: fazer 

duas queimas na posição horizontal, em forno elétrico de baixa temperatura, usar o 

esmalte industrializado- frita, para o revestimento e também como cola entre as peças. 

 

2.2.4 Resultado Final – O Painel Cerâmico 

 

Para a confecção do painel final, escolhemos (participação ativa do meu 

orientador) o estudo abaixo (Fig.37), dimensão de 20cm x 10cm (2:1), para confeccionar 

um painel cerâmico numa proporção cinco vezes maior. 

Neste estudo consegui alcançar a proposta de simplificação que estava procurando, 

é uma composição equilibrada tanto nas formas quanto no numero reduzido de cores; além 

de apresentar possibilidades de criar sobreposições, para dar volume à maneira das 

Colagens de Kurt Schwitters. 
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Figura 37-  Lúcia Campos. Colagem – base de papelão, recortes de revista e papel cartão, 20cmx10cm, 

2015 
 

 

Após a escolha da imagem, começamos por definir finalmente, como poderíamos 

então transpor para a cerâmica, as características da técnica da Colagem. A opção pela 

técnica das placas foi a que melhor cabia dentro da proposta de confeccionar um painel – 

confecção de placas bases e outras para as peças superiores, que serão recortadas, a partir 

de um molde, para serem coladas nas placas base, num formato cinco vezes maior. 

Antes de confeccionar as placas fiz o painel em papelão, no tamanho natural, para 

ter uma ideia de como ficaria no resultado final e outro em papel triplex
45

para ser 

recortado e usado como molde para cortar a argila. O papelão tríplex foi totalmente 

adequado, pois ele possui uma consistência firme, sem ser duro por demais. 

 

 

 

                                                           
45 Papel cartão triplex é confeccionado com duas camadas de celulose branca, miolo de celulose pré-branqueada e cobertura couchê 

em um dos lados.Possui maior resistência,melhoraparênciae possibilidade de impressão em ambos os lados. 

Fonte:.http://www.wgpapeis.com.br/cartao_triplex.php, acesso em 25/01/2016. 

 
 

http://www.wgpapeis.com.br/cartao_triplex.php
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Molde do painel 

em papelão no 

tamanho real 
 

 

 
Recorte das  placas  
de acordo com os 
moldes em papel 
tríplex e 
sinalizados pelos 
números das placas 
em que seriam 
coladas. 

  

 
Placas de argila 
recortadas, em 
ponto de couro 
para serem 
sobrepostas às 
placas base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuras 38- Placas recortadas de acordo com os moldes 
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Placas de argila em ponto 

de couro, a cor vai 

modificando à medida que 

vai perdendo a água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 39-Placas base em Ponto de Couro 

 

 

Figura 40 – Placas Biscoitadas, Elétrico, 900°C 
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Inicialmente, confeccionei 8(oito) placas de 27cmx27cm, de espessura de 1,5cm que 

serviram como base para meu painel. Outras 6(seis) placas de 0,08 mm de espessura, 

obedecendo as mesmas medidas das placas base, que foram recortadas de acordo com 

moldes das formas inspiradas na composição escolhida. 

A queima de biscoito foi realizada em forno elétrico a 900° C, posteriormente, as 

placas foram esmaltadas seguindo para uma segunda queima e queimadas na posição 

horizontal a 1050 °C. As peças superiores foram sobrepostas na placa base, usando o esmalte 

(CMF-096) entre elas servindo de cola e foram colocadas no forno na posição em que 

deverão ficar no painel final, deixando que o fogo fizesse o papel final de aderir as peças 

superiores às bases. 

A composição escolhida foi aumentada em ambos os lados formando um painel final 

de  108cm x 54cm. Estas medidas foram calculadas já sabendo de antemão que iriam passar 

por um processo de retração tanto na secagem, quanto nas duas queimas, sendo a medida 

final ainda desconhecida nesta fase. 

Durante o processo de secagem, estas placas chegaram a sofrer uma retração de 2cm 

e antes de serem queimadas já mediam 25cm x 24cm. Após a primeira queima a retração foi 

mínima 0,5 cm de um lado e do outro permaneceu o mesmo e mais 0,5 cm, algumas 1 cm 

após a segunda queima. Na secagem, há uma grande perda de água o que contribui para sua 

retração, a queima também exerce influência nas medidas. O ceramista já prevendo isto em 

seu projeto, deverá confeccionar a peça numa medida superior, por volta de 30% a mais, já 

sabendo que haverá retração e o resultado final sofrerá mudanças. 

Com as peças biscoitadas fiz interferências com esmaltes, usei fritas industrializadas 

- esmaltes em pó, dissolvidos em CMC
46

. Para as placas base do painel usei o esmalte 

marrom profundo – CMF1755, nas peças superiores esmalte laranja PF C/PB-980°C e o 

esmalte verde petróleo – CMF1752E. Sobre eles e também entre as peças, o esmalte CMF- 

096.47 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 CMC -( caboxi- metil-celulose) – “Cola vegetal que pode ser misturada ao esmalte para melhor adesão do vidrado á peça, antes de ser 

queimada” .(LACAD)  http://www.ufrgs.br/lacad.html,acesso em 20/01/2016 
47

 Todos “fritas” adquiridos no Armazém das Artes 

http://www.ufrgs.br/lacad.html,
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Figura  41- Peças Esmaltadas 

 

 

 
 

Figura 42– Painel Cerâmico Pronto. 1050°C, Elétrico, 

Esmaltes Fritas (CMF1755+PF C.PB- 980°C+CMF 1752E). 096 entre as placas servindo como cola 

Lúcia Campos, 2016 
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3.0 CONCLUSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

 

Figura 43– Análise do resultado  

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso(TCC) pretendeu-se aprofundar o estudo da 

Colagem Artística, focando os movimentos do Cubismo e Dadaísmo, destacando em 

especial as obras do artista Kurt Schwitters  (1887-1948). O objetivo deste trabalho foi aliar 

as duas linguagens artísticas: Colagem e Cerâmica para construir sob a luz das obras de 

Schwitters, um Painel Cerâmico. 

A Colagem despontou no cenário artístico no movimento do Cubismo, quando os 

artistas Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-1963), numa fase de 

experimentação, incorporaram materiais diversos que não faziam parte do universo artístico 

às suas telas, criando texturas e volumes que surpreenderam, inovaram e transformaram o 

olhar dos apreciadores da arte daquela época. 

O movimento Dadaísta utilizou também destes recursos, mas, de uma forma 

irreverente e política, a Colagem era usada como uma forma de denunciar a caótica 

realidade da guerra, com a desconstrução daquilo que era denominado arte.  

Kurt Schwitters, um artista dadaísta, diante de um mundo destruído, compõe suas 

obras com materiais banais que seriam descartados, numa tentativa de fazer ligações entre 

elas. Era uma forma de lidar com as coisas do mundo, uma possibilidade de criar com o que 

era possível, numa tentativa de reconstruir uma nova realidade, diferentemente, das 

colagens cubistas que simplesmente deslocavam um objeto para as telas com a intenção de 

acrescentar algo, dando ideia de tridimensionalidade. Schwitters compunha suas obras 

mescladas de sentimentos, às vezes Colagens e muitas outras verdadeiras “assemblages”, 

1 3 5 7 

2 4 6 8 
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que visavam romper com a arte tradicional, mas, sobretudo traziam em si um desejo de 

transformação, num ato contínuo de apropriação e reparação, deixando a sua visão de 

mundo marcada em suas obras. 

 Schwitters usa a técnica da colagem cubista, mas o seu modo de absorção tem um 

quê de Dadá; no modo como compõe suas obras; uma confusão de gênero em que não se 

pode definir onde se encaixa.  Schwitters inconformado, não cabendo em nenhum dos 

movimentos artísticos cria o seu próprio movimento, chamado de Merz, era o movimento 

de um homem só, termo usado para designar todas as suas atividades e até a si mesmo. 

Mas, vai além, ele o materializa na construção de sua Merzbau, o seu mundo colado com 

coisas que recolhia e limpava num processo de reconstrução, onde ele podia controlar tudo 

e todos que ali entravam.   

Ao observar as Colagens de Schwitters, e a partir de uma releitura delas, também 

construí minhas Colagens, de uma maneira única e pessoal. As duas linguagens se tocaram 

através da construção do meu Painel Cerâmico, principalmente quando construí uma peça 

cerâmica a partir da imagem de uma Colagem- num processo claro de transformação, num 

ato de representação. O Painel Cerâmico foi executado. No entanto, estar pronto não 

significa dizer que tudo deu certo.  A construção foi tecnicamente muito criteriosa, 

seguindo os passos com cuidado, no entanto, ao final, justo no final, os defeitos apareceram. 

A técnica das placas apesar de sua simplicidade pode trazer muitas surpresas, 

acredito que consegui “domá-la”; elas seguiram para a segunda queima sem defeito, e 

segundo a teoria acima em que me baseei não deveria haver mais nenhum problema, pois 

perdeu toda água do seu interior. Mas, houve deformação mesmo assim, o peso das peças 

superiores coladas sobre a base fez com que empenassem ligeiramente. Algumas placas 

superiores apesar de terem sido rigorosamente medidas ficaram maiores que as bases, o que 

denota que houve nova retração e que foi diferente para as duas peças. 

O esmalte como cola foi perfeito, mas tem o inconveniente de não poder mover um 

milímetro as peças na hora da queima para alcançarem o seu objetivo, talvez devesse ter 

feito um sistema de travas. Apesar dos cuidados, infelizmente houve um pequeno 

movimento, talvez causado pela própria queima e a peça ficou um pouco fora do lugar 

comprometendo a parte estética do painel, pois foi justamente a ponta, onde começa o 

recorte. ( Placa 1) 

Tudo corria exatamente bem até a queima de biscoito, a partir do processo de 

esmaltação, começaram a aparecer os problemas. Posso dizer, aliás, que foi a esmaltação o 

grande erro. Apesar de aplicar devidamente a técnica, seguindo todos os passos creio que a 
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minha inexperiência na aplicação, com certeza na dosagem, trouxe surpresas que tentei 

evitar em todo o processo. Apliquei o esmalte marrom na base e sobre ele o esmalte 

transparente CMF-096, como havia muito ainda na pistola e para não desperdiçar fiz esse 

processo várias vezes em todas as placas, o que comprometeu o resultado, modificando a cor 

original. (Placas 3 e 5) Mas a maior surpresa foram as placas rajadas, os esmaltes 

descoloridos ou áreas cinzas. O esmalte das placas superiores 4, 6, e 8 eram laranja, mas sua 

cor se assemelhou a um marrom mais claro. 

Segundo o site da Stecno 
48

as razões para os esmaltes descoloridos podem ser várias: 

 
1. Algumas cores juntas, que não são compatíveis podem causar a 

descoloração. Vermelhos, laranjas e verdes emitem um gás que pode 

contaminar as outras cores e causar descoloração. 

2. Pincéis sujos podem contaminar a tinta e deixar as áreas sem cor. (Em 

apenas uma placa a aplicação do CMF-096 foi feita com pincel pois foi 

deixada pra trás, justo a primeira (1) mas e a placa n°7?). 

3. Temperatura muito alta pode manchar o esmalte ou deixá-lo com áreas 

acinzentadas. (A experiência da queima estendida (1050°C) talvez tenha 

provocado este incidente). 
4. Ou talvez uma superfície suja, ou esmalte insuficiente, no caso da placa 

n°1, mas e a n°7 e outras em que aparecem o mesmo efeito? 

5. Ou quem sabe, a localização no forno tenha influenciado a coloração? 

Este é um forno elétrico que possui resistência em todos os lados(Fig.27 ) 

o que torna quase impossível esta hipótese. 

 

Apesar de todas as dúvidas fica claro que o resultado foi fruto da minha 

inexperiência mesmo; agora esteticamente, pode agradar a alguns e a outros não. Se quando 

o observador olhar o painel e conseguir assimilar e entender o processo criativo, isso sim 

irá me satisfazer. Se conseguir ir além da aparência e verdadeiramente entender, o quanto 

foi trabalhoso chegar ao resultado final estarei cumprindo o meu papel de ter buscado não a 

beleza, mas o aprofundamento e a compreensão da técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 http://stecno.com.br/artesanais/index.php?option=com_content&view

=article&id=150&Itemid=1  acessado em29/02/2016. 

 

http://stecno.com.br/artesanais/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=1
http://stecno.com.br/artesanais/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=1
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3.1 Considerações Finais 
 

Após o aprofundamento nos estudos da técnica da Colagem podemos ressaltar a sua 

importância como uma linguagem visual que conseguiu, no início do Século XX inovar o 

mundo das artes. Quando deslocou materiais simples do uso do cotidiano, que seriam 

descartados para a superfície das telas, houve uma ruptura com o que se podia denominar de 

arte tradicional. Um novo conceito de arte surgiu após este procedimento. 

Ao construir o meu Painel Cerâmico representando uma Colagem, consegui 

aproximar as duas linguagens: Cerâmica e Colagem. Mas ainda me pergunto: Colagem e 

Cerâmica são linguagens próximas? Quando digo fragmento eles são idênticos para as duas? 

Posso dizer que ambas são formas de representação? 

Tanto a Colagem Artística como a Cerâmica pressupõem um recortar-colar; separar-

unir, quebrar-colar, organizar, montar e construir. Uma assim como outra, parte de um 

pequeno fragmento, de uma imagem a ser trabalhada ou de uma imagem a ser montada. A 

Cerâmica parte de pequenos pedaços de argila, que juntos formam uma peça. O fragmento 

para a Colagem pode ser de papel, tecido ou outro elemento, normalmente provindos de um 

todo maior. Tanto uma como a outra partem de um recorte; na Colagem um recorte de algo 

concreto, na Cerâmica este recorte pressupõe talvez um tempo, um recorte imaginário, 

subjetivo ou pedaços de argila que se complementam e formam um todo. 

No mundo da Cerâmica, o fragmento que tem o poder de falar de algo que já passou, 

só mesmo aqueles provindos de uma escavação, são pedaços que permitem recuperar um 

tempo histórico, quando olhamos para eles perguntamos sobre o passado. Através do barro 

podemos representar imagens diversas, vindas de fontes diversas também; elas partem de 

um fragmento, mas esse não tem tanta importância para o produto final. Podemos sim, fazer 

de um fragmento parte de uma composição, mas isto seria uma escolha, não uma regra, 

como na Colagem.  

Os fragmentos que possuem a singularidade de falar de um conjunto e serem 

autônomos ao mesmo tempo, posso dizer que é uma particularidade da Colagem Artística- 

ela se forma a partir daquilo que foi destruído, o que seria descartado pode virar matéria 

prima, objetos do cotidiano também. Na Colagem Artística, o fragmento associado a outros 

elementos nos diz sobre aquilo em que podem ser transformados, eles nos dizem sobre 

possibilidades, um olhar para aquilo que pode ser, contando uma nova história, distinta 

daquelas a que eram destinadas originariamente. 
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Ao introduzir na superfície de uma tela plana objetos reais, ou pedaços deles, os 

artistas destes movimentos estavam se distanciando da representação, ao contrário de alguns 

pintores daquela época, que tentavam em seus quadros imitar a natureza ao seu redor. 

Portanto, a Colagem tem a função tanto de representar (serem parte de uma imagem, quanto 

de apresentar o objeto). (JANSON, H.W., & JANSON, 2009, p. 368) 

Mas, quando nos detemos no processo de construção da técnica da Colagem nos 

movimentos artísticos já resenhados no texto anteriormente – Cubismo e Dadaísmo, podemos 

dizer que eles têm algo em comum no processo de absorção e apreensão do objeto: ambas 

recolhem o objeto do mundo ao redor, reciclam e o deslocam para outro suporte de forma 

organizada. Para o Cubismo é um simples ato de deslocar para provocar o mundo da arte; no 

Dadaísmo a provocação ganha um ar de irreverência, sem regras, com o intuito de provocar o 

público, destruindo todas as noções de bom gosto. Diante de um mundo fragmentado, 

Schwitters vai além, ele recolhe os detritos, os guarda para fazer parte do seu mundo, de seu 

universo; um processo de interiorização, um modo de lidar com as coisas, que se concretiza 

na sua Merzbau. Um verdadeiro jogo de montar e desmontar.  

          Houve um tempo em que Picasso e Braque passaram a imitar a Colagem e a pintavam 

de tal forma que era difícil saber se era uma pintura ou uma Colagem, da mesma forma, eu 

tentei também “imitar” a Colagem, ao buscar aproximar as duas linguagens. O meu painel 

cerâmico foi uma representação de uma Colagem, mas ao final deste exaustivo trabalho 

chego à conclusão que Cerâmica e Colagem são linguagens distintas, cada uma com suas 

particularidades. 

Ao fazer um trabalho com Colagem eu consigo controlar desde a escolha do material 

até o final dele, a decisão sobre o que fazer com o fragmento está em minhas mãos. Ao 

conduzir um trabalho cerâmico ao contrário, encontro muitas dificuldades que não dependem 

de mim para solucionar, e mesmo achando que estou no controle, tudo parece escapulir pelos 

dedos: uma bolha que fica na massa e que vai mostrar sua cara quando trincar no forno; uma 

peça que não foi devidamente seca e vai para o forno, que pode vir a explodir; uma cor que 

muda por interferência do fogo ou uma peça danificada por não ter sido bem esmaltada. A 

maioria dos ceramistas gosta desta técnica exatamente por este detalhe, o de ser 

surpreendido, eu, ao contrário, me sinto como coadjuvante do fogo, a ele é conferido o 

papel principal, o produto final tem a sua assinatura. 
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ANEXO 1 

 

 
 

 
FOTOS 1e 2  - ´Paineis Cerâmicos no suporte 
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FOTO 3- Apresentação do TCC 

 

 
 

 
FOTOS 4 – TCC Encadernado pela autora - CAPA 
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FOTO 5 – TCC Para a Banca 

 

 
FOTO 6 –Álbum com os Estudos 30X30 cm 



74 
 

   
 

 

   
FOTOS 7 – Paginas do Álbum com Estudos-  30X30 cm 
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FOTOS 8 – – Paginas do Álbum com Estudos-  30X30  cm 


