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1. APRESENTAÇÃO 

 

Os seres concebidos em minha imaginação durante o processo do Trabalho de 

Conclusão de Curso são o resultado de formas acumuladas em concepções anteriores. 

São frutos decorrentes da observação da natureza e a influencia de diversos trabalhos 

de diferentes artistas, e o resultado dessa prática na forma que possuo de pensar e 

escolher. 

Para as peças em cerâmica usei algo que teve como o seu início a estranheza, 

presente em cada uma delas, percorri o caminho, entrando em universos, sentindo-os, 

e juntamente com elas, as formas, sai da aparente escuridão. Pude observar de uma 

forma plástica o contraste do grotesco com o belo e as suaves nuances entre os dois. 

Espero neste trabalho ter feito jus tanto a milenar Arte Fantástica como ao 

Grotesco, ambos, presentes em nossos dias contando histórias e denunciando ultrajes. 

"[...] não há mais beleza nem consolo algum fora o olhar que se volta para o 

horrível, a ele resiste e diante dele sustenta, com implacável consciência da 

negatividade, a possibilidade de algo melhor." (ADORNO T. W. 1992 p.19). 
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2. INTRODUÇÃO 

Neste tópico observam-se vivencias e lembranças que tracejaram sua composição, 

entrelaçadas a influencias teórica conceituais. 

 

 

2.1 Lembranças e Profusões  

 

Durante a infância, a brincadeira mais agradável era inventar histórias, 

desenhar os personagens, e encená-las usando brinquedos. Na maioria das vezes eram 

grandes caravanas cruzando os desertos, ou regiões congeladas e inóspitas, com 

batalhas durante os percursos. Devo aos desenhos e filmes da TV a criatividade para 

os enredos alimentando ainda mais minha imaginação. 

Na adolescência afastei um pouco do lápis de desenho, mas tive alguns 

contatos com revistas em quadrinhos e mangás japoneses. Os personagens e cenários 

das revistinhas possuem estilos próprios de acordo com a variação de linguagem usada 

pelo autor, visualizá-los enriqueceu a gama de referencias influenciando 

consideravelmente os desenhos do mesmo período (Fig.1). 
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Figura 1: “Criatura fantástica”, grafite sobre papel. Desenho do autor, 2005. 

 

Depois de formar no colégio soube do curso de Artes Aplicadas, um curso 

novo que seria ministrado na cidade de São João del Rei, tendo como foco a produção 

cerâmica, empregando modelagem e escultura, com passagem por desenho e 

conhecimentos necessários para o trabalho em atelier. Sempre tive interesse por 

esculturas e desenhos e curiosidade em saber como é o trabalho em atelier, essas 

razões me levaram a inscrever no curso. A distância curta entre minha cidade e o local 

onde o curso seria ministrado também teve sua importância na escolha. 
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2.2 Influências teóricas 

 

Para entender melhor o caminho que trilhei neste trabalho se faz necessária 

uma breve introdução sobre o que seria a Arte Fantástica. É injusto reduzi-la a um 

estilo, pois são diversos, tem como algumas de suas características instigar enigmas, 

criar mundos futuros ou passados, inevitavelmente foge do real, explora a temática dos 

sonhos e lendas, pode ainda conter imagens imprecisas e adotar linguagem simbólica. 

De todas as formas conduz para além do lógico e corriqueiro. 

Victor Lages chega a denominá-la de A Grande Arte. Defende a sua existência 

desde o princípio da humanidade e sua perpetuação no futuro, pois tem sido a forma 

utilizada para abordar sonhos e premonições, ilustrar o cômico, o mítico, o erótico e o 

horror, além de ter predominado na Pré-história. 

“Se analisarmos os objetos mais antigos e artísticos que conhecemos, verificamos 

que se trata de Arte Fantástica, disso é o exemplo da escultura conhecida como 

“Vénus de Willendorf” (Fig 2) que se estima ter 25.000 A.C. Esta peça mostra uma 

figura feminina de formas exageradas querendo de certo, simbolizar fertilidade.” 

(LAGES, 2009) 

 

Figura 2: Vênus de Willendorf, pedra calcária esculpida, aprox. 25.000 aC. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Willendorf
http://en.wikipedia.org/wiki/Before_Common_Era
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Além da Arte Fantástica e de todas as variações que a compõe, outra 

denominação pode vir a explicar melhor meu trabalho, foi explanada pelo termo 

Grotesco. O termo Grotesco advém do italiano, grotta, em seu significado gruta ou 

cova; surgiu na história da arte associado a um estilo ornamental que utiliza de 

arabescos e formas representadas, como exemplo, nos grandes murais da Roma antiga, 

descobertos no Renascimento. Os ornamentos, desde então conhecidos como Grottes, 

trazem consigo misturas de linhas, flores e frutos junto a disposições de formas 

excêntricas (Fig.3).  

 

Figura 3: Domus Aurea de Nero, pintura. 

 

Grottes, ornamentos grotescos, é caracterizado, de modo geral, pela criação de 

mundos fantásticos, compostos por criaturas vívidas da fusão entre seres humanos e 

não humanos. Tendo como fonte o mundo dos sonhos e da fantasia, compondo 

deformações e novas formas de realidade. Durante o período em que o elemento 

onírico no grotesco já se fazia notar, século XVI, denominados de “sonhos de 

pintores”, não eram considerados nobres, mas advindos de abstrações 

incompreendidas. 
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“Imaginar algo sem a observação de um motivo suficiente, significa na 

realidade sonhar ou fantasiar [...], todavia pintores inexperientes, poetas e 

compositores utilizam-se muitas vezes desta força e dão à luz verdadeiros 

monstros que se poderiam chamar sonhos despertos” (GOTTSCHED, apud 

KAYSER, 1986, p. 25). 

Embora o termo grotesco, com seu uso fantasioso por artistas, teve o valor 

desconsiderado, durante um tempo, Kayser, vem defendê-lo dizendo existir, no 

próprio termo, indícios de independência de sua origem. 

Kayser lamenta que os adjetivos sejam os “eternos perturbadores da ordem 

nas línguas”, a propósito do sufixo “esco”, já antes aplicado à arabesco e 

pitoresco. Em português, como em outras línguas próximas, parecem indicar 

uma visão pejorativa, uma redução de significado, ao passo que em alemão o 

“isch” é a terminação de inúmeros adjetivos, como “danisch” ou 

“europäisch”, no caso, sem intenções irônicas. A autonomização do adjetivo 

indica que o termo grotesco passa por um processo de abstração e 

ampliação, distanciando-se da gruta como coisa material. (BORGES, 2002). 

O sentido de grotesco ganha espaço passando a se referir às representações 

caracterizadas pelo exagero. Nos trabalhos de pintores como Bosch (Fig.4) e Goya 

(Fig.5) são possíveis de se notar. Algumas abordagens têm como característica a 

ênfase aos “orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a boca 

aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz”, o “baixo corporal” de Bakhtin. 

(NUTO, 2000). 

 

Figura 4: Detalhe da pintura “The Garden of Earthly Delights”, 1503 - 1504, de Hieronymus 

Bosch. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=garden%20of%20secret%20delights%20by%20bosch&source=web&cd=6&ved=0CGQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Garden_of_Earthly_Delights&ei=LwsKULKZM9GAqgGlk9HOCg&usg=AFQjCNFVpZb6u_GlbabSI5BRlLLBQRb-AQ&cad=rja
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CGIQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.allposters.com%2F-st%2FHieronymus-Bosch-Posters_c40328_p4_.htm&ei=rnT5UYisAoaCrAHHkIGgDQ&usg=AFQjCNEnksgBZP3uhvTeQnoDxcNvWpKYsQ&sig2=sXt4Fq19xyx8f0cq6eakTQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CGIQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.allposters.com%2F-st%2FHieronymus-Bosch-Posters_c40328_p4_.htm&ei=rnT5UYisAoaCrAHHkIGgDQ&usg=AFQjCNEnksgBZP3uhvTeQnoDxcNvWpKYsQ&sig2=sXt4Fq19xyx8f0cq6eakTQ
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Figura 5: “Miren que grabes!”, água-tinta da série “Caprichos”, 1799, por Goya. 

 

Observando meus trabalhos, ao longo do tempo, pude perceber neles esta 

categoria da arte, a fantasia, de uma forma geral, e ainda o grotesco, como uma de suas 

ramificações, se fazendo notar sempre presente nas linhas, formas e escolhas, 

desenvolvendo-se em conjunto com as habilidades em materiais diversos. 

 

Figura 6: “Flores”, grafite sobre papel. Desenho do autor, 2011. 
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Figura 7: Sem título, grafite sobre papel. Desenho do autor, 2011. 

 

 

2.3 Passos para a Arte Fantástica 

 

No ano de 2004 conheci alguns livros de RPG (abreviação do termo em inglês: 

Role Playing Games – uma espécie de jogo realizado com a ajuda de livro(s) que irão 

especificar as regras do mesmo, os jogadores assumem papéis de personagens fictícios 

em um cenário também fictício) cheios de ilustrações da linha fantásticas, algumas me 

marcaram bastante como os dragões de Todd Lockwood (Fig.8) e os seres de Rebecca 

Guay (Fig.9). Conhecer esses livros só reforçou a curiosidade pela área. 
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Figura 8: “Draconomicon”, 2003, pintura a óleo, por Todd Lockwood. 

 

 

Figura 9: “Snow”, aquarela sobre papel, por Rebecca Guay. 
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Posteriormente, em 2010, tive contato com o box da trilogia “Senhor dos 

Anéis” (The Lord of the Rings trilogy). Na coleção há os chamados “Apêndices”, com o 

making of dos filmes nos quais é possível acompanhar toda a sua produção. Mas, a 

parte de concepção dos personagens, senários e figurinos, onde John Howe e Alan 

Lee, mediante seus desenhos, davam formas aos personagens dos livros de J. R. R. 

Tolkien, despertou meu interesse motivando a acreditar na possibilidade de trabalhar 

as figuras que desenvolvo. 

Depois de conhecer a produção desses dois artistas pesquisei mais as áreas de 

ilustração, produção cinematográfica, animações, etc., percebi que desenhistas, 

pintores, escultores, gravadores, em trabalhos de ilustrações, na criação de 

personagens, cenários, entre outros meios, conseguem liberdade, aceitação e mercado 

para temas do mundo fantástico. 

Busquei conhecer e acompanhar trabalhos de vários artistas em áreas distintas, 

como Allen Willians (Fig.10), Luis Royo (Fig.11), Tony DiTerlizzi (Fig.12), Alex 

Oliver (Fig.13), Roberto Ferri (Fig.14), Anthony Jones (Fig.15), Jordu Schell 

(Fig.16)., Benoit Polveche (Fig.17) e Olivier Sagazan (Fig.18). Estes nomes, citados 

acima, são de grande importância e influencia em meus trabalhos e escolhas. 

 

Figura 10: “The Executioner”, 2013, lápis sobre papel, por Allen Willians. 
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Figura 11: “La hija de la luna”, acrílico e óleo sobre papel, 2005, 66x50 cm, por Luis Royo. 

 

Figura 12: “Study of a Orchid-Faced Sprite”, 2012, watercolor, por Tony DiTerlizzi. 

http://diterlizzi.com/home
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Figura 13: “Viking Rei”, 2012, clay (plastilina), por Alex Oliver. 

 

Figura 14: "L'attesa o l'angelo della morte", 2011, óleo sobre tela, 100 x 80 cm, por Roberto Ferri. 
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Figura 15: “Tas”, 2012, ilustração digital 2D, por Anthony Jones. 

 

Figura 16: “Ixana”, técnica mista, por Jordu Schell. 
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Figura 17: “Reliquaire”, 2012, aço e técnica mista, 70x20x12cm, por Benoit Polveche com colaboração de 

Christine Polis. 

 

Figura 18: fotografia de Performance, 2003, performer Olivier de Sagazan. 
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Figura 19: “Sacerdotisa”, desenho realizado observando um trabalho de Rebecca Guay, grafite sobre papel. 

Desenho do autor, 2006. 

 

Desde cedo desenvolvi, o gosto por mesclar seres, inventar alguns, criar 

híbridos entre homens e animais. Gosto de imaginá-los, como seriam, por exemplo, 

um cavalo com asas, se ele as tivesse, de forma que conseguisse realmente voar, ou 

uma cauda para ajudar um ser, com metade do corpo humano e metade “peixe”, a se 

locomover nas águas. Divirto-me com essa “brincadeira”. É como inventar uma 

máquina voadora, semelhante aos primeiros projetos de aviões. 
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Figura 20: “Antílope”, criatura inventada, grafite, lápis de cor e caneta esferográfica sobre 

papel sulfite. Desenho do autor, 2006. 

 

Trabalho com o “Mundo fantástico”, embora, inevitavelmente com o mundo 

real, pois vivo nele e os sentimentos das criaturas tem nele sua raiz. A predileção para 

esta linguagem está presente em todo o decorrer de minha vida e trabalho, sempre 

caminhando juntos. Iniciei ainda na infância com desenhos, observava animais com o 

intuito de desenhá-los e entender suas formas. Esta busca sempre foi de grande ajuda 

na tentativa de elaborar novos seres além do estudo da anatomia e movimentações 

típicas dos animais. 

Imagino que a pessoa envolvida em conceber algo e expressá-lo, por algum 

meio, atue como um prisma. A luz branca, em sua realidade composta de várias cores, 

atravessa o prisma e ao passar para o outro lado as cores são separadas e se tornam 

visíveis a olho nu. 

As figuras para serem pintadas, desenhadas, modeladas, etc., passam por mim 

carregando com elas características físicas, psicológicas, algo da personalidade, 
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acúmulos de informações. Embora desconfie que o início deste encadeamento seja 

ainda anterior, como uma espécie de atração. Tenho predileção por aquilo que a mim 

se assemelha. 

Quando acontece a atração e por ela deixo-me abraçar tenho acesso às 

sensações todas do processo de concepção e execução, percebo e sinto o ambiente e o 

ser que está por vir, como se fosse temporariamente este ser. Mas mesmo quando o 

processo não é levado à execução percebo as informações se incubando em maturação 

para que eu, como instrumento de passagem, esteja pronto para posteriormente trazer 

os trabalhos à tona, resgatando-os, como as memórias, em diversos momentos no 

decorrer da vida. 

Talvez esteja encontrando a trilha para uma longa estrada, mas já é possível 

perceber que está além do que posso imaginar que seja tudo isso. O contato com a arte 

e textos que falam sobre conseguem abrir, digamos assim, um campo maior para o 

entendimento de tudo, das relações estabelecidas entre as pessoas, entre elas e os 

objetos, o espaço, os móveis, a casa, a natureza, com a natureza do ser, com o mundo, 

o universo, e com a própria arte. Pois a arte é mais um dos fatores que nos diferencia 

dos animais, não comemos músicas, não vestimos pinturas, não são necessidades 

básicas, mas são necessidades. 

Nossa relação com o visual, com sons e odores é de grande amor, e apego, 

arriscaria a dizer que baseamos nossas vidas, ou pelo menos uma parte delas (talvez a 

parte superficial não no sentido denotativo, mas epidérmico do sentir, do toque, do 

relacionar-se), neles. Criamos meios de nos identificar por seu intermédio, podem se 

transformar até em nossas bandeiras de paz ou de guerra. As letras usadas aqui não são 

mais que desenhos para permitir a todos ler este trabalho, como uma obra nos permite 

ler sobre seu autor e, consequentemente, sobre todos nós. 

Os seres nascidos neste período de trabalho, suponho, serem consequência do 

acúmulo de imagens que costumo ver na internet, livros, filmes e outros meios. 

Insetos, principalmente lagartas e borboletas, plantas, e animais diversos, em geral 

elementos da natureza que tem como característica movimentos orgânicos os quais 

tento reproduzir. 
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3. MATURAÇÃO 

 

No decorrer do curso de Artes Aplicadas, além de, aprender com as disciplinas 

tive oportunidade de trabalhar durante mais ou menos um ano no atelier do escultor 

Carlos Calsavara, podendo considerar este tempo, como um divisor de águas em meu 

trabalho pessoal. Pois, foi o primeiro contato mais próximo com o desenvolver do 

trabalho artístico e com um profissional que vive do seu próprio ofício. No atelier 

pude acompanhar desde a concepção à finalização de peças escultóricas. 

Um ponto marcante para o desenvolvimento das formas que tem os presentes 

trabalhos foram as aulas do professor Kleber, de Processos Alternativos em Cerâmica, 

ministradas no sétimo período do curso de Artes Aplicadas. Na qual, trazia como uma 

das propostas, a escolha de um objeto para que a partir deste fosse desenvolvida uma 

série de peças. Concomitantemente à proposta, estava pesquisando a fundo a área de 

criação de personagens e ambientes, mais conhecidas como Character Design e 

Concept Art.  

Concept Art é uma área de criação artística responsável pelas ideias, devem 

apresentar os elementos que farão parte do universo sendo proposto, contendo 

diferentes opções. Na equipe do Concept Art existe o Character designer, o 

responsável por criar os personagens e criaturas de um projeto (filme, livro, desenho, 

história em quadrinhos ou jogos de vídeo game), estabelece as características, como se 

movimentam, suas expressões, atitudes, estilos de roupa, cabelos, formas do corpo, 

com aspectos próprios diferenciando cada um. 

O objeto que escolhi como ponto de partida para a proposta de criação foi uma 

colher, pois, a meu ver, é agradável a leveza de sua forma, e vai de encontro ao 

conjunto de influências pessoais que possuo, pois finda em aspectos orgânicos da 

forma. No desenvolvimento dos primeiros trabalhos utilizei características de plantas, 

e posteriormente, animais e insetos. Na terceira peça, já me encontrava com maior 

liberdade e intimidade com as novas produções, aos poucos, senti que as formas 
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criadas seriam o foco de um trabalho muito abrangente e ainda não totalmente 

revelado (Fig. 24). 

 

Figura 21: Colheres, aço, usadas como referência. 

 

 

Figura 22: “Colher I”, 2013, cerâmica com base acrílica, peça em processo, elaborada pelo 

autor. 
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Figura 23: “Colher II”, 2013, cerâmica com base acrílica, peça em processo, elaborada pelo 

autor. 

 

Figura 24: “Colher III”, 2013, cerâmica com retoques em massa epóxi, peça em processo, 

elaborada pelo autor. 
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Estas peças foram nomeadas de “Colheres”, assim como a sua referencia 

principal, as sequenciais, já com o objetivo do projeto de conclusão do curso, 

tornaram-se “Lagartas”, devido sua semelhança com o inseto, assim vieram “Lagartas 

I e II”. Na quarta peça percebi a necessidade de mudar o modo como me referia a ela, 

pois, além das imagens de lagartas e casulos, passei a usar outros insetos e animais. 

Desta forma foi denominada “Criatura”. É criatura porque não se encaixam nas 

classificações normais para os seres vivos, um mesmo ser é composto de diferentes 

reinos, um híbrido de animais, insetos, plantas e humanos, além de tê-lo “criado” 

(embora não acredite na capacidade de criar algo, somente de trazê-lo à forma física), 

ter como ventre a minha imaginação. 

Seguindo o raciocínio de liberdade nas formas decidi não mais restringir em 

reinos, pois, o trabalho estava indo além de qualquer categoria fechada e estabelecida. 

Assim passei a trabalhar com animais, incluindo humanos, insetos e plantas. A peça 

“Criatura”, por exemplo, tem influências de vermes, besouros, um pouco de arabescos, 

padrões de desenhos e a forma humana. 

O período de elaboração das peças aqui mencionadas pode também ser 

entendido como uma micro gestação, pois entre o que denomino processo de 

concepção, nascimento e finalização de um trabalho são necessárias em torno de cinco 

semanas. Na tentativa de encaixar esse tempo pessoal de produção no período que 

seria o normal, tanto em trabalhos de faculdade como de mercado, acabo por culminar 

em uma espécie de atropelamento, pois o ritmo acelerado, para meu tempo de 

produção, age como forças contrárias a essa forma de execução.  

A prática de oferecer demasiada atenção aos detalhes contribui no resultado 

final das peças, embora se torne um empecilho no compromisso com prazos de entrega 

pautados sobre uma dinâmica mercadológica convencional. No trabalho com as peças, 

desenhos ou pinturas, me envolvo chegando a perder a noção do tempo, mas a rotina 

de produção à qual imergi nos últimos meses já me permite dizer que tenho aprendido 

a lidar com o período em que os trabalhos devem ser realizados. 

Estudar História da Arte também contribuiu para compreender melhor as 

formas das peças, possibilitou perceber a grande diversidade em estilos além das 

varias formas de abordagem estética e conceitual. Quando limitamos um trabalho ao 
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que suponhamos que ele seja, fechamos os olhos ao que ele tem a nos dizer. Pude 

perceber isso em diversos trabalhos artísticos. O significado da obra vai além dela, 

quem a produziu não tem sobre este o controle, o trabalho pode e fala por si. O 

desprendimento das possibilidades de leitura sobre as peças que crio a torna ainda 

mais independente. Após o momento que sai de minhas mãos e é vista por outras 

pessoas se torna maior comparado ao projeto advindo de minhas visões, pois, em cada 

olhar sobre as esculturas haverá novas possibilidades de interpretações e sensações. 

 

Figura 25: “Criatura”, 2013, argila, elaborada pelo autor. 
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4. PROCESSOS 

O movimento de elaboração das peças, partindo da apropriação e preparação da argila 

até o processo final de pintura. 

 

 

4.1 Processamento da argila 

 

Para as produções em cerâmica trabalhei na extração e processamento da 

matéria prima para modelagem. Com dicas de alguns moradores da cidade, descobri 

um veio de argila, no bairro Colônia do Marçal, em São João del Rei, Minas Gerais. A 

jazida foi explorada por uma olaria para a produção de tijolos, mas hoje não é mais 

usada com este fim. Para poupar gastos econômicos tirei o material deste local e com 

alguns dias de trabalho tinha matéria suficiente para produzir as peças. 

O processamento foi composto da seguinte forma: o barro foi batido seco em 

mistura com água, utilizando uma furadeira com um misturador adaptado como 

instrumento, um tipo de batedeira; depois quando já se apresentava em estado liquido 

e homogêneo foi coado em peneira fina e colocado estendidos no chão, ao sol, para 

perder o excesso de umidade. Ao chegar a um ponto em que era possível pegá-lo 

sovava a maça e ensacava, estando assim, pronta para uso. Nas peças também utilizei 

argila retirada nas proximidades do bairro Caburú. Apresento a seguir algumas 

imagens para melhor ilustrar o processo. 
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Figura 26: quebrando a argila, processamento da massa, 2013. 

 

 

Figura 27: argila sendo batida, processamento da massa, 2013. 
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4.2 Processo de concepção 

 

Sempre imagino a escultura, desenho ou pintura, independe do meio de 

expressão, vivo e em “seu ambiente”, como se tivesse acesso, temporariamente, a uma 

janela com vistas para possíveis diferentes dimensões. Quando consigo vê-la correndo, 

se movimentando, ele toma sentido e me envolve. Habitualmente, assim nascem os 

laços com tudo que produzo transpondo para o plano material. 

Durante o trabalho de concepção acredito entrar em contato com o ambiente ao 

qual pertence a imagem, a ponto de saber que se detiver e usar dos sentidos 

conseguirei perceber o frio, a humidade, os sons, variações de luz, cores. Tudo por 

meio de uma lente ainda um pouco embaçada com foco apenas nas criaturas que tento 

reproduzir. Nas peças executadas para a conclusão do curso pude perceber ainda mais 

claro essas características que acabam por determinar o trabalho como ele é. Quando 

Figura 28: argila estendida ao sol, 

processamento da massa, 2013. 

 

Figura 29: argila ensacada, 2013. 
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se pensa em um ambiente com muita água e lodo, penso em seres com aparência 

úmida, ou um ambiente arenoso e quente os seres terão a pele grossa, resistente ao 

calor. E assim surgem, como se uma coisa puxasse a outra; embora não esteja 

determinando que assim deva ser. 

Na infância, quando preferencialmente desenhava cavalos, lembro primeiro 

escutar os relinchos, com grande força, em seguida os cascos batendo no chão, depois 

o vento e, só assim, conseguia ver o animal vindo a galope. Então o acompanhava, 

sem ter como empecilho os limites do corpo, direcionava a atenção para a cor do pelo, 

o movimento da crina, a força com que as patas batem, a contração dos músculos, em 

consequência as diversas formas adquiridas pelo corpo, e suas expressões. O mais 

marcante era seu relinchar que o antecedia cortando todo o ambiente e se esvaia aos 

poucos. Depois de ter observado o animal o deixava ir e via a poeira se levantar. 

Imagino que outras pessoas disfrutando desta mesma forma de conceber, conhecem 

lugares, seres e povos que não existem mais ou teoricamente nunca existiram. 

 

Figura 30: “Cavalo alado”, grafite sobre papel. Desenho do autor, 2004. 
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4.3 Processo de modelagem das peças 

 

Dentro do meu processo de criação, o entender a forma, transpor a sua 

bidimensionalidade para o tridimensional, é um trabalho árduo e de tamanha abstração 

que se faz necessário à observação dos corpos, principalmente os que se assemelhem 

às formas que estão em gestação, sendo de grande valia a contemplação da produção 

de outros profissionais, de suas peças escultóricas, suas soluções formais para 

situações aparentemente complexas e até mesmo nas mais corriqueiras. Assim, o ato 

de olhar outras peças me permite perceber possibilidades criativas a serem exploradas. 

Diante da argila, não só como matéria de trabalho, me sinto um mero aspirante 

a aprendiz diante de um gigante mestre. Trabalhar com ela, ou qualquer outro material, 

é adentra-se, ele faz o trabalho, eu me expresso, dou voltas em torno de mim mesmo. 

Talvez este processo seja só um pretexto para uma viagem interna. 

A forma com que percebo a peça, como ela vem, surge antes mesmo de pensar 

diretamente nela, na produção ou até mesmo na sua essência. Em momentos distintos 

diferentes formas me atraem e vão se somando em arranjos abstratos de ideias até 

conseguir entendê-las. Antes de expressar essas ideias em uma produção empírica, 

separo algumas imagens que remetem a essas formas e cores que irão ajudar na 

definição do trabalho. 

Sempre observo as imagens durante um tempo e repetidas vezes, a posteriori 

faço esboços para encontrá-las (ideias e imagens), procurando linhas que melhor 

expressam o atual objetivo. Quando já tenho nos desenhos algo agradável, capaz de 

expressar a ideia, inicio o processo de concretização, a modelagem, com o auxilio 

visual dos desenhos e as imagens escolhidas. Cabe ressaltar que na modelagem das 

peças de cerâmicas não tenho utilizado estruturas internas, somente pequenos amparos 

externos. 
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Figura 31: Desenhos e imagens diversas utilizados na elaboração da peça “Lagarta I”. 

 

Com as imagens e esboços prontos inicio a modelagem. Chegando às formas já 

previstas nos desenhos com o máximo de detalhes que o ponto da argila permitir. 

Espero um dia ou algumas horas para a peça ficar um pouco mais firme (esta 

solidificação adquirida pelo material com a secagem depende da humidade do ar para 

ser mais rápida ou demorada). Depois do material mais estável é possível ocá-lo
1
. 

Deixo paredes suficientes para sustentação e detalhes que poderão vir a escavá-las. 

 

                                                           
1
 A ocagem é realizada quando a peça após ter perdido parte de sua umidade apresenta resistência suficiente para 

que seja retirado o excesso de argila de seu interior deixando paredes satisfatórias à sua sustentação. Este 

procedimento irá diminuir os riscos que as possíveis bolhas, normalmente adquiridas durante a modelagem, 

apresentam durante a queima. 



38 
 

 

Figura 32: “Lagarta I”, argila, esboço da peça, elaborada pelo autor, 2013. 

 

 

Figura 33: “Lagarta I”, argila, peça em processo de modelagem, elaborada pelo autor, 2013. 
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Figura 34: “Lagarta I”, cerâmica, elaborada pelo autor, 2013. 

 

 

Figura 35: “Lagarta II”, argila, início da peça, elaborada pelo autor, 2013. 
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Figura 36: “Lagarta II”, argila, elaborada pelo autor, 2013. 

 

Em algumas peças as paredes acabaram sendo perfuradas, mas decidi por 

deixa-las assim, pois me agradavam. Quando julgo necessário acrescento mais argila, 

na peça oca, para detalhes e relevos ainda não colocados. Algumas partes são inseridas 

somente após a peça adquirir uma maior sustentação para estes ajustes. Faço, então, os 

detalhes da peça e acabamentos deixando a superfície de acordo com a proposta para o 

modelo. Na produção das figuras uso estecas e palitos de madeira adaptados (Fig.37) 

de acordo com as necessidades, uso também pincéis e, às vezes, panos e esponjas para 

texturas. 
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Figura 37: Algumas estecas, palitos e pincéis usados no trabalho com as peças, 2013. 

 

Durante a modelagem costumo aproveitar as formas naturalmente provocadas 

pela argila na superfície da peça, como cada argila tem uma granulação e composição 

diferentes, isto, pois o material utilizado foi retirado da natureza e usado sem 

processamento fino
2
. Para maior entendimento das formas mencionadas durante a 

secagem de uma das remeças de argila, retirei um pedaço (Fig.38), no qual não foi 

feito nenhum tipo de retoque na parte superior, que deixa bem claro esta alusão aos 

formatos naturais da argila. 

                                                           
2
 Entende-se por processamento fino quando a argila é passada por moedores e peneiras granulométricas. 
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Figura 38: Sem título, argila em estado natural, 2013. 

 

 

4.4 Finalização das peças 

 

Para o acabamento de algumas peças foi utilizado pintura a frio, as outras 

permaneceram em biscoito
3
, todas foram queimadas em temperaturas aproximadas de 

900°C. As esculturas pintadas tiveram como referencias elementos da natureza com 

intenção de reforçar a ideia de algo gerado em realidades fictícias. 

No processo de pintura a peça já queimada recebeu algumas camadas de base 

acrílica (Fig.39) para a tinta, usada posteriormente, ter melhor aderência e não sofrer 

alterações quanto a sua coloração devido à cor da cerâmica. Após a base foi aplicada 

tinta acrílica (Fig.40), em seguida, alguns pormenores com tinta a óleo. Para fixação e 

proteção da pintura, foi usado verniz fixador fosco em spray e cera em pasta. Depois 

da cera aplicada estar seca a peça foi polida manualmente. Algumas esculturas que 

quebraram e outras que, após queimadas, percebi formas que poderiam ser 

                                                           
3
 É nomeada também de biscoito, ou cerâmica, a peça que já foi queimada. 
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melhoradas, passaram por pequenos reparos com massa epóxi antes mesmo da base 

para pintura (Fig.41). 

 

 

Figura 39: “Colher II”, 2013, cerâmica com base acrílica, peça em processo, elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 40: “Colher II”, 2013, cerâmica em pintura com tinta acrílica, peça em processo, 

elaborada pelo autor. 
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Figura 41: “Colher I”, 2013, cerâmica com retoques em massa epóxi, peça em processo, elaborada pelo 

autor. 

 

Para as peças produzidas no Trabalho de Conclusão de Curso estou preparando 

um projeto de exposição que funcionará como uma ambientação. Como foi dito, 

anteriormente no decorrer do texto, minha forma de conceber instiga a entender que 

tudo tem seu ambiente específico por essa razão quero proporcionar aos visitantes da 

exposição uma proposta com a tentativa de provoca-los a entender esta forma de 

perceber as coisas.  

Meus trabalhos juntos aos de artistas diferentes irão compor este cenário 

conduzindo a uma atmosfera mais fria, sombria e orgânica remetendo as escolhas 

realizadas na confecção das peças. Quero buscar esta interação junto a esculturas e 

trabalhos de outros artistas, pois, acredito que exposições cuja estética apresente pouca 

variação de trabalhos tendem a ser taxadas como monótonas. Espero que com olhares 

e percepções diferentes, atingirei não só um maior número de espectadores, mas 

também uma diversidade de olhares para dialogar com tal tentativa de ambientação.  

Como forma de sensibilizar o público com a proposta serão convidados 

músicos para trabalhar na sonorização do ambiente, com a ideia de deduzir como 

seriam os sons propícios de tal atmosfera. Pretendo manejar também a iluminação e a 

odorização que são de grande ajuda na condição de provocar sensações. 
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Além da música e iluminação, a exposição contará com trabalhos de fotografia, 

pintura, escultura, desenho, ainda, se possível, trabalhos audiovisuais. Com a tentativa 

de retomar e dar forma ao lugar de onde irromperam as peças, o lugar abstrato, quase 

caótico, que compõe as criaturas fantásticas de meu imaginário. 

Para realizar este projeto estou buscando artistas que se adaptem e queiram 

trabalhar desta forma. Será necessário especificar a proposta de ambientação para que 

todos percebam minha forma de conceber entendendo esses seres, assim como, a 

atmosfera que os agrega. Sendo assim, realizarão os trabalhos, ou utilizarão alguns já 

concluídos que se encaixem na ideia, posteriormente serão feitos estudos sobre como 

melhor dispor todas as obras, fazendo com que os elementos se integrem em uma 

composição. Devido ao tempo indispensável à elaboração e execução do projeto a 

exposição tem previsão para o próximo ano. 



46 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Olhar, analisar e ainda entender o trabalho com o objetivo de escrever sobre ele, o 

torna algo mais palpável à realidade a qual estamos acostumados. Seria como narrá-lo, 

tentar defini-lo, em alguma categoria, tornando-o interpretável até para mim que o 

criei, de certa forma, instintiva. Confesso que jamais havia pensado em expressar 

minhas produções de forma teórica, e faze-lo, me possibilitou transcender, conhecendo 

novas perspectivas da arte, adentrando o fantástico e o grotesco, expandindo, assim, o 

meu próprio trabalho. 

Os anos de experiência, de idas e vindas de criações, possibilitaram conseguir, no 

mínimo, começar a alcançar as rédeas da criatura matriarcal que existe em mim, 

responsável pela concepção de todos estes seres que surgem. Percebo e faço uso mais 

consciente, dos trabalhos diversos que tive oportunidade de conhecer, mesmo de 

forma não presencial. É no meio desse embaraço de influencias apropriadas, que 

encontro meu próprio traço e percebo internamente o processo criativo. 

Tento ver na aparente estranheza das peças o disfarce das delicadas formas de sua 

composição, os olhares sutis e a vida por debaixo de uma ditadura preexistente na 

concepção engessada do horrível. É essa concepção que presencio nas ruas, 

ressaltando em mim essa criatura matriarcal, que permite perceber o belo no horrível, 

no vulgar, ou seja, na escória social o negado hibridismo humano. 
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