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“Velhas Árvores 

 

Olha estas velhas árvores, mais belas 

Do que as árvores moças, mais amigas, 

Tanto mais belas quanto mais antigas, 

Vencedoras da idade e das procelas... 

O homem, a fera e o inseto, à sombra delas 

Vivem, livres da fome e de fadigas: 

E em seus galhos abrigam-se as cantigas 

E os amores das aves tagarelas. 

Não choremos, amigo, a mocidade! 

Envelheçamos rindo. Envelheçamos 

Como as árvores fortes envelhecem, 

Na glória de alegria e da bondade, 

Agasalhando os pássaros nos ramos, 

Dando sombra e consolo aos que padecem!” 

 

Olavo Bilac 
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1-Introdução 

A infância, a minha personalidade, o excepcional trabalho escultórico de 
Francisco Brennand, as qualidades do design do filme Avatar, juntamente com a 
inspiração e a determinação contidas neste trajeto do curso de artes aplicadas, me 
fizeram chegar a esta verdade que são os vasos escultóricos de cerâmica.  

A infância eu a tenho por base por que trago memórias de situações que vivi 
entre objetos de arte cerâmicos. Objetos estes que eram utensílios de uso doméstico 
encontrados na casa de minha mãe e também dos meus avós. Tratam-se de panelas, 
chaleiras, potes, pratos, sem contar a exuberância das paredes feitas de adobe que 
existiam nas construções que nos agasalhavam naquela época, juntamente com os 
telhados de telhas de cerâmica e também fornos de cupim. 

Recordo-me com mais clareza de um pote de barro grande que minha mãe 
armazenava água. Esta é a minha primeira referência de vaso no tamanho grande. 

Foi uma infância simples, mas com grandeza suficiente para que me tornasse 
admiradora dos objetos existentes naquela época e toma-los como base de inspiração 
para chegar a esta verdade que agora são representadas neste projeto. 

Eu já vinha transitando no mundo das artes faz algum tempo, através do curso 
de Magistério em Educação Artística, que eu fiz no Conservatório de Música Padre José 
Maria Xavier. Na instituição tive meus primeiros contatos com as artes no sentido mais 
amplo. 

A meu ver a arte é a essência divina que o criador deixa na criatura. 

O artista quando compenetrado em seu momento de fazer algo que contribua 
para seu progresso nas artes, se encontra com que pode haver de mais profundo no 
seu ser. É o encontro consigo, sua essência transmitida através dos seus sentimentos. 

Quando eu escolhi passar por essa experiência na universidade iniciando no 
curso de artes aplicadas com ênfase em cerâmica, eu já trazia comigo a intuição do 
que eu encontraria, algo de bom para acrescentar na minha vida. Cheguei cheia de 
curiosidades, pronta para iniciar uma etapa muito importante, algo que faltava para 
que eu me tornasse uma pessoa mais feliz. 

No inicio pensei que esta admiração por esculturas grandes fosse apenas algo 
intuitivo da minha pessoa. Pesquisando um pouco mais encontrei com a grandiosidade 
das esculturas de Francisco Brennand que me ajudaram a fazer peças em tamanhos 
maiores. 

Assistindo o filme Avatar que na minha opinião é excepcional em suas 
características, obra atemporal com conceitos originais no tocante ao design e ótimo 
exemplo de trabalho em equipe. Serviu também como influencia em minhas criações 

Aliando tudo isto à benção da natureza com as árvores frondosas, foram 
agentes facilitadores para o desabrochar destas obras e do meu trabalho plástico. 

Poetas e filósofos sempre defenderam que a convivência com a natureza 
produz efeitos restauradores e nas últimas décadas, a alegação foi testada 
empiricamente e ao que parece, a exposição a ambientes naturais realmente confere 
benefícios emocionais, físicos e cognitivos. 
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Partindo deste pressuposto eu faço aqui minha justificativa. 

Preciso me ausentar dos problemas cotidianos e sentar-me a sombra de uma 
árvore para descansar, colocar minhas mãos envolvidas com a argila para que eu me 
sinta parte integrante do universo e assim encontrar minha essência.  

 

 

 

2-Influências  

2.1 Francisco Brennand 

Cheguei a pensar que fosse algo intuitivo a primeira vista, mas pesquisando 
algo sobre Francisco Brennand percebi que não estava só. Existe nesse artista algo 
parecido com minha forma de expressar. 

As exuberâncias das esculturas de Brennand me causaram enorme fascínio em 
suas formas gigantescas. O artista produz formas baseadas nos seus sentimentos e 
somente um olhar mais apurado é capaz de compreender o que significa e para onde é 
conduzida a intenção do artista. 

Segundo Brennand parte das esculturas que decoram o seu instituto são 
inspiradas em lendas, mais particularmente na história de Simbá, o marinheiro, ele 
conta que quando os marujos chegaram a uma ilha e encontraram ovos gigantes, ao se 
aproximarem dos ovos os pássaros gigantes atitaram pedras nas navegações, estas 
afundaram. Esses pássaros foram então chamados de “Pássaros rocas” ou aves de 
pedra, e são estes que guardam os seus filhotes e toda a região em torno, por isso a 
criação das esculturas gigantes em cima das pilastras guardando seu instituto. 

 

Figura 1 Oficina Cerâmica Francisco Brennad 

Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oficina_Cer%C3%A2mica_Francisco_Brennand#/media/File:Oficina_Cer%C3%A2mi

ca_Francisco_Brennand_08.jpg 



11 
 

 

Figura 2 Oficina Cerâmica Francisco Brennand Fonte: http://media.viajenaviagem.com.s3.amazonaws.com/wp- 

content/uploads/2013/12/brennand4.jpg 

 

 

 

Figura 3 Oficina de Cerâmica Francisco Brennand Fonte: http://www.brennand.com.br/ 
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Figura 4 Oficina de Cerâmica Francisco Brennand Fonte: http://www.brennand.com.br/ 

 

Figura 5 Oficina de Cerâmica Francisco Brennand Fonte: https://br.pinterest.com/pin/373658100316575820/ 
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2.2- Avatar 

 

Assistindo o filme Avatar, a arte cinematográfica me invadiu e comecei a fazer 
parte daquele universo, analisei o comportamento e a interpretação do diretor James 
Cameron na constante relação entre homem e natureza. As concepções de seres reais 
e irreais me causaram fascínio.  

 

Figura 6 Arte para o filme Avatar(2009) Fonte: http://vrgamer.it/wp-content/uploads/2013/12/Avatar-
landscape1.jpg 

Ao contemplar esta imagem consigo me colocar dentro da paisagem como se 
eu fizesse parte da mesma e através desse momento as minhas ideias entravam em 
sintonia com o lugar. 

 

Figura 7 Arte para o filme Avatar(2009) Fonte: http://diarioecologia.com/wp-
content/uploads/2014/09/Avatar_.jpg 

Relacionando o dragão criado para o filme com os pássaros de roca do instituto 
Brenannd consigo encontrar um diálogo entre os dois, ambos são imaginários, porém 
reais através do artista. 
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Figura 8 Arte para o fime Avatar(2009) Fonte: 
https://i.pinimg.com/originals/bc/c0/40/bcc040b09139a338a1fe7a55ec55c759.jpg 

Esta imagem me remete a outras peças que eu já fiz, elas são inspiradas em 
troncos de árvores, no filme os troncos ganham notoriedade devido a sua imponência, 
elas continuam me ajudando no processo de criação.  

Algo interessante sobre o filme que inicialmente ele seria feito em 1999, logo 
após o diretor James Cameron ter feito o filme Titanic (1997), porém uma série de 
problemas impediu o cineasta, incluindo dificuldades financeiras, pois para época o 
projeto ficaria caro demais e também a tecnologia para ser empregada na construção 
imagética do diretor, pois o que havia na época era ainda limitado para tal 
empreendimento. 

Analisando esse processo me chamou a atenção o tempo empregado no 
desenvolvimento do filme, foram doze anos idealizando, produzindo, experimentando 
e trabalhando para entregar o material que atualmente já está em fácil acesso. 
Considero um bom exemplo de quanto pode ser difícil construir algo até que esteja 
pronto para ser exposto ao público. 

Apesar de toda parte que incluía floresta no filme ser construída com efeitos 
visuais, isso não diminui a qualidade técnica do material produzido. Assim como 
diretor e a sua equipe resolveram partir das suas ideias para tentar chegar em algo 
mais original, eu também aposto nesse tipo de pensamento, começamos a partir de 
coisas já existentes e exploramos a nossa inspiração até conseguir algo potencialmente 
satisfatório. 
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Figura 9 Montagem 2017 
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Figura 10 Design para dragão do fime Avatar(2009) Fonte: 
https://i.pinimg.com/originals/24/41/e9/2441e9f144c2abe30108f98e9eb44e4c.jpg 

 

Figura 11 Design para dragão do filme Avatar(2009) Fonte: 
https://i.pinimg.com/originals/b2/b1/98/b2b198d20ce37356a672c7bb376d1807.jpg 

Os dragões do filme me inspiraram em uma nova série de vasos onde as 
imagem vem a seguir. 
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Figura 12 Maquete 2014 

 

Figura 13 Vaso inspirado nas asas do dragão 2017 
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Figura 14 Maquetes 2017 

 

Figura 15 Maquetes 2017 
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Figura 16 Arte para o filme Avatar(2009) Fonte: https://wallpapercave.com/wp/2FoBvF7.jpg 

 

Eu e a argila, as minhas ideias e a natureza, é tudo que consigo trazer para 
construção dos meus vasos. Gosto de pensar que a arte é algo que existe para 
atravessarmos o labirinto da vida com um pouco mais de confiança. Mesmo com 
tantas dificuldades, mantermos joviais quando o quesito for disposição juntamente 
com sabedoria e força para procedermos nos caminhos tortuosos do dia-a-dia. 
Respeito a argila por que ela não precisa de opinião para existir, pois mesmo que eu 
não quisesse ela assim seria e por isso submeto-me a essa força que constantemente 
me domina.  

 

3- Percurso artístico artístico/acadêmico 

3.1- Realização nas disciplinas 

Inicialmente despertei o interesse pelos troncos e galhos das árvores na 
disciplina de desenho técnico no 3º período que incluía também prancha de 
ambientação e o projeto de vasos de plantas e luminárias ministrada pela Prof. Luciana 
Chagas. A partir daquele momento comecei desenvolver maquetes. 

 

Figura 17 Maquetes dos primeiras peças inspiradas em troncos de árvore 2013 
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Dando prosseguimento a essa linha de ideias fiz peças maiores queimadas em 
alta temperatura e esmaltadas. 

 

Figura 18 Peça queimada em alta temperatura com esmalte marrom 2013 

 

 

Figura 19 Peça queimada em alta temperatura com esmalte marrom 2013 
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Figura 20 Peça queimada em alta temperatura com esmalte marrom 2013 

 

A Professora Zandra Miranda pediu para que fizéssemos em sua aula de torno 
peças para avaliação final da disciplina. Essas peças seriam copos com pés bem feitos, 
totalmente simétricos. Nesse momento esbarrei em enormes dificuldades para 
construí-los. Percebi que não conseguiria fazê-los com a exatidão exigida.  

Procurei a Professora Zandra e expliquei sobre as minhas dificuldades e mostrei 
a ela se poderia ser outro tipo de pé (base), para as peças. Apresentei os projetos 
desenhados de um jogo de café. Os potes foram feitos no torno, as tampas  também, 
porém os pés, alças e bicos dos bules seriam em formas diferenciadas.  

Projeto Jogo de Café da disciplina de torno 

 

Figura 21 desenho feito para peças no torno 2013 

Peças concluídas 
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Figura 22 Peças queimadas em baixa temperatura 2013 

 

Figura 23 Peças queimadas em baixa temperatura 2013 

 

Neste mesmo ano, acontecia também a aula de construção de vasos com a 
Professora Luciana Chagas. 
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Ela lançou o desafio que nós construíssemos vasos que tivessem o tamanho 
mínimo de 50 centímetros. A primeira vista fiquei intimidada com a ideia, mas quando 
realizei o esboço do desenho já criando referência para ser um vaso grande me senti 
entusiasmada. Comecei a enxergar o vaso já pronto, mas novamente encontrei 
dificuldades em mantê-lo de pé. Mas com as orientações que foram passadas pela 
Professora Luciana, logo as dificuldades foram superadas. 

 

Figura 24 Desenho a lápis para vaso 2013 

 

Esboço para o 

vaso grande 
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Figura 25 Peça com engobe branco pronta para queima 2013 

 

Continuei trabalhando nesse sentido ao longo do curso e a Professora Luciana 
fez uma observação importante, sugerindo que eu mudasse a base dos vasos, ela me 
explicou que os modelos feitos até naquele momento apresentavam influências do 
vaso romano, parecido com pés de taças, que apesar da parte superior estar 
totalmente aprovada em suas formas, a parte debaixo necessitava de 
desenvolvimento de novos detalhes, até chegar na diferenciação do que foi feito.  
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Peça queimada em alta temperatura no forno catenário e esmaltada com esmalte lec7 

 

Figura 26 

Peça queimada em alta temperatura forno catenário esmalte “misturadão” 

 Pé de taça 

Figura 27 
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Figura 28 

 

4- Processo de criação do trabalho plástico 

Mais uma vez voltei o olhar para as árvores e analisando profundamente 
observei que elas se prendiam ao chão pelas raízes e as torções dos ramos me 
cativaram. Conclui que o emaranhado das raízes transmitem várias formas.  
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Figura 29 Raízes Fonte: http://reformafacil.com.br/wp-content/uploads/2010/05/1-1440168787.jpg 

 

Figura 30 Fonte:http://raizesbrasil.com.br/sempre-fui-apaixonada-por-raizes/ 
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4.1- Estudos técnicos 

 

Figura 31 Desenhos a lápis para os vasos com bases modificadas 

Foi assim que surgiram os primeiros desenhos dos vasos atuais, considerei 
também a forma das folhas para ajudarem na composição e através dessa inspiração e 
análise, construir algo diferente do eu havia feito anteriormente.  

 

Figura 32 
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Continuei procurando ideias até que assistindo ao filme Avatar surgiram 
algumas inspirações ao ver as criaturas do filme. Arrisquei alguns esboços de vasos 
também voltados para aquela visão do momento.  

Esboços de vasos inspirados no filme Avatar 

 

 

Figura 33 
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Figura 34 Desenho com pincel atômico e caneta  

 

 

Figura 35 

 

Maquetes inspiradas no filme Avatar(2008) 

  



31 
 

 

Fui aconselhada pela Professora Luciana a fazer algumas maquetes, adorei a 
ideia e apesar das dificuldades que tenho em executá-las em menor tamanho, elas 
gastam menos material e ao mesmo tempo posso ter uma amostra do caminho que 
posso seguir. 

Maquetes de vasos com pés diferentes 

 

 

 

 



32 
 

 

 

5- Técnicas de modelagem 

 

Foi concedido pelo laboratório do curso, através da Prof. Luciana Chagas alguns 
quilos de argila para o desenvolvimento dos vasos. Essa argila foi processada também 
no laboratório.  

Obs.: A argila não teve adicionamento de nenhum outro componente químico durante 
o seu processamento, somente foi misturada água para hidrata-la.  

Segue abaixo imagens de vasos produzidos com essa argila. 

 

Figura 36 2017 
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Figura 37 2017 

Figura 38 2017 

                   

Figura 39                                                                                                                                          Figura 40 2017       
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Figura 41 Urna desenvolvida a partir de uma escultura Asteca 2017 

 

5.1- Passo-a-passo da construção dos vasos 

Primeiramente, abre-se uma placa contendo 2 cm de espessura e 50 cm de 

comprimento. O próximo passo é começar fazer rolinhos e contornar toda a placa, os 

rolinhos devem ter aproximadamente a espessura de 3 cm. 

 

Figura 42 
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Continue a construção colocando rolinho sobre rolinho, compactando-os, 

regularmente. 

 

Figura 43 

Observe na imagem as duas extremidades são formadas em circulo para melhor 

sustentação do peso da própria argila. Temos que levar em conta que vasos grandes 

consomem uma grande quantidade de argila. Por isso observe atentamente que a argila deve 

estar um pouco mais firme, devido o seu próprio peso. Deixe a argila já modelada descansar, 

coberta por um plástico, durante 24 horas, para melhor fixação de um rolinho no outro. 

 

 

Figura 44 



36 
 

Em seguida junte as duas partes que estavam separadas, acrescente alguns rolinhos 

em cima dos círculos deixando-os unidos, sempre compactando-os com alguma ferramenta. 

Eu prefiro o martelo de borracha. 

 

 

Figura 45 

Atente-se que dependendo do desenho escolhido para a sua peça, se o desenho 

demonstrar uma ligeira curva afunilada, deve-se colocar mais uma placa fechando de uma 

extremidade a outra, “um fundo”, limitando e segurando essa parte mais fina da peça, para 

que ela suporte bem o peso subsequente, que será incluído para a finalização da mesma. 

 

 

Figura 46 
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Espere secar ainda coberta por um plástico durante mais 24 horas. Observe se a argila 

está bem firme quase em ponto de couro e faça os desenhos e acabamentos que você desejar. 

 

      

Figura 47  

Figura 48 

   6 - Vasos Esmaltados 
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Depois das construções dos vasos e sua queima de biscoito, cheguei a conclusão que 

mesmo eles estando com as formas já definidas faltava algo para finaliza-las. Pensei usar 

esmaltes para realçar um pouco mais a sua beleza. Ao mesmo  tempo não poderia ser algo que 

pesasse demais na sua estética, por isso, resolvi esmalta-los somente por dentro. Com exceção 

de um vaso que eu resolvi esmaltá-lo por dentro e por fora com as cores marrom e branco. 

 

Figura 49 Esmalte de baixa temperatura. 

   

Pelo fato das peças já estarem biscoitadas eu arrisquei queima-los no forno catenário. 

Me senti mais segura por que já sabia que este processo deixa a argila com as cores mais vivas, 

transformando em diferentes tons de laranja na superfície da peça. Porém eu não esperava 

que cerâmica mesmo depois de biscoitada, iria reagir ao fogo com trincas e rachaduras. 

Mesmo após o processo o valor agregado é incalculável, a peça que passa por esta 

queima é uma peça, a meu ver, um pouco mais valorizada. 
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Figura 50 Esmalte de baixa temperatura branco CMF 123. 
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Figura 51Esmalte de baixa temperatura Verde esmeralda BX 101 

    

 



41 
 

   

Figura 52 Esmalte de baixa temperatura Laranja Vintage BX 010 
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7- Saggar em outras peças 

 

Com a técnica do Saggar a experiência foi muito positiva, os efeitos surpreendem pelas 

cores e manchas variadas que trouxe à peça singularidades que jamais serão repetidas. 

Gostei, por isso resolvi usar a mesma técnica em outras peças, mas que não foram 

feitas  com argila marfim, e o efeito não foi o mesmo, o sulfato de cobre não reagiu bem. 

Materiais para fazer o Sagar 

 Papel alumínio  

 Fio de cobre 

 Sal grosso 

 Sulfato de cobre  

 Palha de aço 

 CMC 

 Procedimentos 

Coloque a Peça já biscoitada em cima do papel alumínio, juntamente a peça coloque o 

sulfato de cobre dissolvido em CMC e sal, passe nos locais desejados utilizando um pincel 

largo. 

O sulfato de cobre deixa a peça com um tom verde claro e o sal grosso faz as manchas 

pretas. 

 

Figura 53 Preparação  para queima de Sagar 
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Coloque também enrolado à peça o fio de cobre prendendo a palha de aço para que a 

mesma produza manchas avermelhadas quando for queimada. 

   

Figura 54 
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Figura 55 Aplicação do sulfato de cobre dissolvido em CMC 

Depois envolva a peça no papel alumínio, duas camadas bem apertadas. 

   

Figura 56 
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Leve a peça ao forno e espere aproximadamente uma hora. 

Se o papel alumínio estiver com a aparência cinza, liso, assemelhando ao papel de seda 

fosco, a peça estará pronta. 

Este efeito só acontece com a argila marfim, peças feitas com argilas em tons de 

laranja quando “biscoitadas” os efeitos são outros. 
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Figura 58 

   

   

  

 

Figura 57 

 

 

Figura 60 

 

 

Figura 59 
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Figura 62 

   

  

 

Figura 61 
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Figura 64 

   

 

  

 

Figura 63 
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Figura 66 

 

   

Figura 65 

 

Figura 67 

 



50 
 

 

 

Figura 68 

 

 

Figura 69 Experimento da técnica preto sobre preto 
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8- Maquetes esmaltadas  

 

Figura 71 

   

   

  

 

Figura 70 

 

 

Figura 73 

 

 

Figura 72 
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8-Considerações Finais 

 

Com a conclusão do curso me sinto com um olhar mais apurado e respeitoso ao 

contemplar a natureza.  

A argila, algo totalmente natural que pode se tornar uma forma de sustento para seres 

humanos se encontra aqui ao alcance das nossas mãos. Basta que o artista use sua imaginação 

para fazer com que suas habilidades atinjam cada vez mais novos limites. 

Mas não podemos esquecer que o artista vive e trabalha dentro de um contexto 

complexo imposto pela sociedade, equilibrando-se no fio da navalha, se defendendo das 

arremetidas do destino, onde se requer muita coragem para continuar sua trajetória. 

Consciente desta verdade, o artista tem que criar suas obras prima que resistam o 

julgamento do crítico mais severo de todos “o tempo”.  

Qualquer pessoa que embarque na viagem de exploração dos significados das 

esculturas dos vasos, logo ficará confusa com a quantidade de pontos de vista inerentes na 

obra. Cada pessoa tem o direito de levar para a obra de arte o quiser levar através da sua visão 

e da sua experiência e guarda o que quiser guardar no nível pessoal. 

Na realidade todo passo no progresso das artes é mais uma direção para algo 

novo seja ele maior ou menor, porém nunca finito. 

Depois de caminhar esses cinco anos na universidade me olho frente ao espelho, 

refletindo minhas novas expectativas, gosto do que vejo, do meu futuro como artista. Vou me 

esforçar para transformar a argila em objeto de grande beleza e superar todas as dificuldades 

que surgirem nesse trajeto. 
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