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INTRODUÇÃO 

 

          O presente projeto de pesquisa intitulado "Intensidade Sonora", procura 

enfatizar, a importância que a música e a cerâmica exercem sobre minha 

produção plástica, principalmente nos anos referentes à minha atuação como 

aluna do curso de Artes Aplicadas da UFSJ. Na combinação rítmica dos sons com 

a plasticidade do barro tento expressar em formas de módulos, diferentes 

maneiras de perceber como as intensidades sonoras e a cerâmica se associam e 

dialogam, de forma a unir o design do objeto funcional com o decorativo.  

          Foram desenvolvidas esculturas modulares que envolvem conhecimento 

técnico e teórico em cerâmica, associados a minha vivência musical, de modo 

que, a meu ver, traduzem pela forma, volume, cor e textura a ideia de 

musicalidade. Cada trabalho será uma peça escultórica em cerâmica e apesar da 

recorrência à música, não terão a finalidade de ser usada como instrumentos 

musicais, isso por que a produção de instrumentos musicais requer um estudo 

mais abrangente de questões técnicas, principalmente em relação à afinação. 

          Com o propósito de fazer com que o público fruidor perceba ao interpretar a 

obra; as vibrações das freqüências sonoras, comparando os módulos que oscilam 

em pequenos ou grandes, fraco ou forte, graves ou agudos, quente ou frio, leveza, 

harmonia e movimento, tais esculturas fazem uma analogia simbólica com a 

afinação e propagação dos sons, no tempo e no espaço, de forma limitada a 

seriação de elementos (quantidade de sete) remetendo às notas musicais (dó, ré, 

mi, fá, sol, lá, si) de maneira que se encaixam entre elas como um pentagrama, ou 

melhor, uma folha pautada musical e que remetem ao observador a repetição de 

partes similares como as teclas de um piano ou os furos de uma flauta doce.   

          A forma abstrata e geométrica dos trabalhos remete, a meu ver, a sons 

interiores dando uma sensação de leveza e de movimento, pelo fato de serem 

dispostas de maneira que se interagem e dialogam como uma grande sinfonia em 

que os sons vão se combinando e se multiplicando a ponto de transmitir uma 

melodia majestosa e encantadora que invade a alma tornando o espírito mais 

elevado e sensível a possíveis transformações! 
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HISTÓRICO / ANTECEDENTES 

 

 

          Sempre convivi com familiares que exerciam trabalhos artesanais e que 

apreciavam manifestações artísticas e culturais tão presentes no cotidiano da 

minha cidade natal: São João Del - Rei.  

          Meus pais, desde criança, sempre me incentivaram a perceber a 

importância que as artes e a cultura exerciam sobre o homem, levando-me a 

assistir diferenciadas apresentações musicais, teatrais, exposições, atos 

religiosos, entre outros. 

          O hábito de desenhar desenvolveu desde pequena. Quando não conseguia 

me expressar por palavras, o desenho se tornava minha forma de expressão. Era 

a maneira mais fácil que eu encontrava para dialogar com as pessoas, porque por 

meio dele eu conseguia exteriorizar meu mundo imaginário e sonhador. Com o 

registro em papel, eu acreditava ser entendida com maior facilidade. 

         Por ser única filha mulher e não poder fazer tudo que os meus irmãos 

faziam, meus pais tinham um cuidado exagerado comigo me restringido das 

brincadeiras que eles achavam ser apenas para meninos e com isso, eu comecei 

a me isolar e adquirir o hábito de exercer atividades manuais em que não era 

necessária a companhia dos outros podendo fechar na solidão e no isolamento. 

          Matérias como desenho geométrico e educação artística foram as minhas 

prediletas no período escolar, nessa época, entrei no conservatório de música e 

começei a estudar artes plásticas, pintando telas a óleo e aquarela. Desta forma 

me identifiquei tanto com a arte musical e me apaixonei de imediato pelas artes 

plásticas. Além dos quadros e aquarelas, comecei a estudar percepção e teoria 

musical, a tocar flauta doce e transversal e logo em seguida ingressei ao estudo 

das técnicas pianísticas por influência de minha mãe que já tocava. 
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O CAMINHO DO BARRO 

 

 

          Conheci a cerâmica, por meio de um curso técnico, de curto prazo, 

oferecido pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), onde aprendi técnicas de 

modelagem com rolos e tiras, prensagem em molde de gesso e barbutina, com 

esmaltação e queima de baixa temperatura. Administrado pela ceramista Mara 

Ávila, residente na cidade de São João Del - Rei. 

          Ao ingressar no curso de Artes Aplicadas, embora sabendo que se tratava 

de cerâmica, almejava estudar disciplinas voltadas para artes visuais, com 

interesse maior em história da arte.  

          Até então, a cerâmica não era meu foco principal. A divisão do curso em 

núcleos técnico-científico e artístico-cultural possibilitou-me uma maior 

aproximação com os quatro elementos: terra, fogo, água e ar. O barro, matéria 

prima primordial passou a fazer parte de meu dia-dia acadêmico e o fogo em altas 

temperaturas passou ser elemento de fascínio e respeito. 
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Primeiros trabalhos referentes a música 

 

 

Figura 1: A musicista, Terracota c/ vidrado transparente (argila de baixa) 12 x 12 x 13 cm 

 

  

Figura2: Piano, argila de alta, branca “Rezende” com esmalte  marron - claro. 25 x 22 x 14 cm  
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Trabalhos realizados ao longo do curso de Artes Aplicadas – UFSJ 

 

 

  

Figura 3: Sapato de Época                    Figura 4: O Messias                            Figura 5: Esculturas Humanas 

Argila de alta, esmalte verde-água     Argila de alta, esmalte branco         Argila de alta creme, esmalte                          

Forno de cupim                                       e corante vermelho                           Transparente brilhante 

12 cm x 7 cm x 15 cm                             21 cm x 19 cm x 10 cm                      13 cm X 14 cm x 23 cm                    

 

 

 

 

Figura 6: Pote c/ Tampa em Relevo        Figura 7: Escultura Abstrata Vazada;    Figura 8: Caçarola com peixes 

Esmalte mate transparente e óxido de ferro         “Temoku” de alta temperatura                 esmalte de cinzas 

25 cm x 12 cm x 12 cm                                              28 cm x 20 cm x 18 cm                          10 cm x 26 cm x 26 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Figura 9: Porta-Velas e Porta-Jóias     Figura 10: Conjunto de Banheiro     Figura 11: Aromatizante e Luminária 

Maior: 30 cm; menor: 12 cm              Alturas: 25 cm, 15 cm e 10 cm         26 cm x 18 cm x 18 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Série Garrafas Esmaltadas                  Figura 13: Porta Tempero do Amor      Figura 14: Trio de Copos 

Feitas em forma de gesso, esmaltes variados     argila de baixa terracota            alta, esmaltes marron-claro 

Alturas: 30 cm, 26 cm, 22 cm e 15 cm                  Alturas: 18 cm                      verde-água e azul-turquesa. 15 cm 
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Figura 15: Farinheira Zoomorfa         Figura 16: Compoteira c/ tampa       Figura 17: Ânfora Gregoriana 

14 cm x 13 cm 22 cm                                            20 cm x 14 cm x 14 cm                      27 cm x 17 cm x 17 cm 

 

 

Trabalhos expostos ao Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Objetos Utilitários Esmaltados. Alta Temperatura, Forno á Lenha (Catenário) 

Feira de Cerâmica da Escola Guignard. UEMG – BH 
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                                            Figura 19: Nossa Terra Agropecuária LTDA. Setembro, 2011. 

                               Conjunto de Jarro p/ Flores Cortadas, Vasos, Cachepot e Bebedouro p/ Pássaros 

                                               Jarro p/ Flores Cortadas: 40 cm x 18 cm x 18 cm 

                                               Vasos pequenos: 6 cm e 8 cm 

                                               Cachepot: 17 cm x 19 cm x 19 cm 

                                               Bebedouro p/ Pássaros: 27 cm x 11 cm x 10 cm 

                                      Argila de alta temperatura com esmalte de alta; técnica de rolo e placa 
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Figura 20: Festival de Gastronomia Tiradentes – MG 

Conjunto de Bule p/ chá, café, Suco, leiteira, açucareiro c/ colher, manteigueira e duas xícaras c/ pires, 

técnica de torno, queimada em alta temperatura. 

 

 

Figura 21: Feira do comércio de São João Del - Rei (FECIC) Outubro 2013 

Jogo de Chá c/ 2 bules, 2 xícaras c/ pires, caneca, manteigueira e açucareiro c/ colher, técnica de rolo. 



18 
 

 

 

 

                          Figura 22: Esculturas decorativas “Cabeças” 

                          Quinta Cultural – UFSJ 

                          Mostra Coletiva “Gente” Festa do Café com Biscoito em São Tiago – MG 

                          Cabeças: Singularidades Faciais, Centro Cultural UFSJ, Solar da Baronesa. Outubro, 2013. 

 

 

 

INTENSIDADE SONORA: Origem do projeto 

 

           Durante a disciplina Laboratório de Criação, no ano de 2013, foi proposta 

aos alunos a tarefa de sair às ruas com objetivo de fotografar o que mais nos 

chamassem a atenção. Logo no início do trabalho, me deparei com muitos 

lampiões, casarios coloniais repletos de janelas e portas semelhantes, fachadas e 
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frontispício de igrejas barrocas com muitos entalhes e ornamentos, balaústres e 

colunas torneadas e ao visitar o coro no interior das igrejas observei as minúcias 

dos instrumentos musicais antigos com suas volutas barrocas: instrumentos de 

sopro e cordas, órgão de tubos bicentenário. Com esse registro, pude chegar a 

uma ideia concisa do que realmente eu queria fazer no meu projeto de pesquisa.  

 

Primeiros Registros 

 

 

                                                          Figura 23: Locais de São João del - Rei, MG 

 

 

          Tentaria juntar a arte da música e a arte da cerâmica de maneira que 

representasse uma construção materializada em forma de esculturas, onde, usaria 

módulos ou peças seriadas que encaixariam umas nas outras transformando - as 

em estruturas inter- relacionais, cuja ordenação formação não fosse fechada, mas 
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aberta à ação do público, o qual teria a liberdade de “montar” cada composição de 

acordo com o que sugerisse sua percepção do trabalho. 

          Desta forma, daria corpo a um projeto que além de abordar elementos das 

artes aplicadas e belas artes, por meio da fabricação de peças utilitárias em 

cerâmica, também comtemplaria, nas esculturas formadas por estes objetos, 

referências às modulações musicais 

 

A concepção contemporânea das artes visuais avançou para além da 
mera polaridade entre artes “belas” e as “aplicadas”, e passou a abordar 
questões relativas à expressão subjetiva e á função objetiva, 
tendendo,mais uma vez, á associação da interpretação individual com a 
expressão criadora como pertencentes às “belas-artes” e à resposta à 
finalidade e ao uso como pertencente ao âmbito das “artes aplicadas”.  
(DONIS A.Dondis, Sintaxe da Linguagem Visual, pág 10) 

 

Aos poucos me dei conta de ser este trabalho, uma extensão recheada de 

contemporaneidade do pensamento, do movimento Artes e Ofícios liderado por 

Willian Morris, no qual fica expressa a ideia de que: “A arte é una, e qualquer 

separação entre belas artes e artes aplicadas é destrutiva e artificial”. Assim como 

Morris, acredito que o fazer artístico não se difere um do outro e em qualquer 

modo que se concretiza e se materializa o objeto tanto artesanal como o artístico, 

a arte estabelece relação concisa, dialogando entre o útil e o estético.   

Dentro dessa perspectiva, acredito que um dos elementos mais importantes 

para um artista em seu processo de criação, seja a equação envolvendo o grau de 

motivação ao produzir sua peça e o tempo de dedicação que disponibilizou na 

execução do projeto, isso imprime identidade à arte visual para que seja, ou não, 

bela, dependendo do ponto de vista sobre a qual é analisada, passando da 

simples à mais complexa avaliação, seja ela estética, funcional, ou híbrida. 

          A parte prática do projeto procura evidenciar por meio de uma inter-relação 

de formas, uma abordagem intuitiva e intelectual sobre a musicalidade das formas 

na cerâmica, refletindo em composições abstratas, ritmadas na música, expressas 

em linhas retas e curvas, a representação daquilo que entendo ser o projeto 

Intensidade Sonora.  

 



21 
 

         “Podemos verter sentimentos e emoções durante o processo, 
resultando em um tipo de expressão artística que reflita nossa 
personalidade na forma de nossos gostos e inclinações. Esta é a 
abordagem intuitiva da criação visual. Abordagem intelectual. Ela requer 
um raciocínio sistemático com alto grau de objetividade, ainda que a 
sensibilidade e o julgamento individual quanto à beleza, à harmonia e ao 
interesse devam estar presentes em todas as decisões visuais”. (WONG 
Wucius. Príncipios de forma e desenho de, pág 12) 

 

 

 

 

Figura 24: Vibrações das Freqüências Sonoras 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

          O projeto tem como referências principais os livros de Wassily Kandinsky: 

Do Espiritual na Arte, Gramática da Criação e Ponto e linha sobre plano. Tentando 

buscar fazer uma analogia com as formas e as notas musicais, os tons da escala 

cromática referem aos princípios elementares definido por ele como: triângulo, 

quadrado e o círculo. O pintor tinha uma explicação lógica para os elementos, 

sendo... “o quadrado formado por dois grupos de linhas acopladas, com dupla 

ressonância possuem a mesma intensidade de som. Frio e quente são 

relativamente equilibrados. O círculo resulta de duas forças iguais constantes e 

não conhece a violência do ângulo, por isso é de forma quase incolor, já o 

triângulo, á direção diagonal se soma um desvio para o alto”. (Ponto e linha sobre 

plano, páginas 106, 114, 118).  

 

Figura 25: Princípios elementares definido por kandinsky como: triângulo, quadrado e o círculo 

(Extraído de http://collecta.blogspot.com.br/2007/08/kandinsky-obra-da-razo-e-da-emoo.html, em 

10/02/2014) 

 

           Da mesma forma procuro associar os elementos com as famílias dos 

instrumentos musicais que são chamados de naipes nas orquestras sinfônicas e 

são quatro: Cordas, Madeiras, Metais e Percussão e cada naipe tem suas 

http://collecta.blogspot.com.br/2007/08/kandinsky-obra-da-razo-e-da-emoo.html
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características. A família das cordas é formada por violinos, violas, violoncelos, 

contrabaixos e harpas, os sons são produzidos pelas vibrações das cordas ao 

serem dedilhadas e isso me faz lembrar o quadrado com suas linhas acopladas 

em que sons agudos e graves permanecem equilibrados. A família dos sopros são 

madeiras e metais. Os instrumentos da família das madeiras são: flautas, flautins 

ou piccolos, oboés, corne inglês, clarinetas, clarinetas baixo ou clarones, fagotes e 

contra fagotes e os instrumentos da família dos metais é formada por: trompas, 

trompetes, tuba, trombones, seus sons são produzidos por vibração de uma 

porção de ar no interior do tubo estes me fazem associar ao triângulo que 

direciona o som para o alto em uma linha contínua, já o círculo é visto por mim 

como instrumentos de percussão que geralmente são arrendados. É um naipe 

vastíssimo que inclui: tímpanos, tambor, bombo, caixa clara, xilofone, triângulo, 

pratos e carrilhão, entre outros. Esta família é poderosa em termos de volume de 

som e por esta razão fica alojada no fundo do palco durante a apresentação da 

orquestra 

 

 

Figura 26: família de instrumentos musicais de corda 

(extraído de cultiveopensar.blogspot.com 05/02/2014) 
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Figura 27: família de instrumentos musicais de sopro 

(extraído de nathypasini.wordpress.com, em 05/02/2014) 

 
 
 

 
 
 

Figura 28: família de instrumentos musicais de percussão 
(Extraído de maestrozitao.blogspot.com, em 10/02/2014) 
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          O valor de determinada cor ou som é ressaltado por determinada forma. 
Kandinsky sendo professor da escola de Design “Bauhaus” e membro do grupo 
Der Blaue Reiter (Cavaleiro Azul) criou vários tratados falando sobre impressão, 
improvisação e composição que passa por pinturas fauvistas, abstrações 
expressionistas e construtivistas. Kandinsky, além de pintor, também era formado 
em Direito e violinista clássico, aí a explicação pela sua paixão pela música junto 
com a pintura! 

 

Algumas pinturas de Kandinsky 

 

 

Figura 29: Sobre o branco II Museu Nacional de Arte Moderna, Centro George Pompidou, Paris 
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Figura 30: Alguns círculos (1926) Museu Guggenheim (NY) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Curva Dominante 

(1936) 

Museu Nacional de Arte 

Moderna, Centro George 

Pompidou, Paris 

 

           

 

 

 

          A principal meta de Kandinsky foi criar na pintura uma linguagem pictórica 

que pudesse ser comparada à da música. No entanto ele também afirmou que não 

pretendia pintar a música. Para ele o artista criador que quer exprimir seu universo 

interior não pode imitar a natureza e ele invejava a facilidade com que a música 

conseguia isso. 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Accueil.nsf/tunnel?OpenForm
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Accueil.nsf/tunnel?OpenForm
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          Segundo ele, tanto as formas, como as cores e os sons transmitem 

sensações que te levam a refletir emoções que afloram os cinco sentidos do 

homem e exercem inúmeras influências sobre o espírito e a alma. “A arte deve 

corresponder a uma necessidade interior, buscando, por certo, suas fontes em sua 

época, mas, sobretudo, gerando o futuro”. (Do Espiritual na Arte, pág.12) 

Em seu livro Do espiritual na Arte ele afirma que “a forma, mesmo quando 

abstrata e geométrica, possui o seu próprio som interior; ela é um ser espiritual, 

dotado de qualidades idênticas a essa forma. Um triângulo (agudo, obtuso ou 

isósceles) é um ser. Emana um perfume espiritual que lhe é próprio.” A 

composição 8 ilustra essa ideia de Kandinsky sobre as formas e cores.  

 

 

Figura 32: Composição 8, 1923. Museu Solomon R. Guggenheim, Nova Iorque. 

 

         A obra de arte é a junção do elemento interior com o elemento exterior, isto 

é, do conteúdo com a forma, sendo assim para Kandinsky, a música foi definida 

por ele assim no Livro Ponto e Linha sobre plano: 

 

          Sabemos o que é uma linha melódica. A maioria dos instrumentos 
musicais corresponde ao caráter linear. O volume do som do diferentes 
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instrumentos corresponde à espessura da linha: o violino, a flauta, o 
flautim produzem uma linha bem delgada; de uma linha mais espessa – 
produzida pela viola e pela clarineta, chegamos, pelos sons mais graves 
do contrabaixo e da tuba, às linhas mais espessas. Além da sua largura, 
a coloração da linha depende também da cor própria dos diversos 
instrumentos. O órgão é um instrumento tipicamente linear, tanto quanto 
o piano é um instrumento decorrente da ideia de ponto. 
Podemos constatar que na música a linha representa o meio de 
expressão predominante. Ela se afirma aqui, como na pintura, pelo 
volume e pela duração. Nessas duas artes, o problema tempo e espaço 
é um tema à parte, e sua separação conduz a uma atitude timorata 
devido à qual as noções Tempo - espaço e Espaço - Tempo foram 
demasiado divididas. Os graus de intensidade, do pianíssimo ao 
fortíssimo, podem encontrar seu equivalente no crescimento ou 
decrescimento da linha, ou então em seu grau de clareza. A pressão do 
gesto sobre o arco corresponde exatamente à pressão do gesto sobre a 
ponta.É particularmente interessante e significativo que a atual 
representação musical – gráfica - a escrita musical – nada mais seja do 
que diversas combinações de pontos e linhas. Todavia, a duração só é 
legível pela cor do ponto (branco e preto apenas, o que leva a uma 
restrição dos meios) e pela quantidade de colchetes da nota (linhas). Do 
mesmo modo, a altura do som se mede por linhas, de sorte que cinco 
linhas horizontais servem de base. É instrutivo ver que a concisão dos 
meios de transcrição e sua simplicidade chegam a transmitir em 
linguagem clara a sonoridade mais complicada à vista iniciada (ou, 
indiretamente, ao ouvido). (KANDINSKY W. Ponto e Linha Sobre o 
Plano)  
 
 
 

         No livro Gramática da Criação, de Kandinsky “O elemento determinante é o 

do conteúdo. Da mesma maneira que a palavra não determina o conceito mas é o 

conceito que determina a palavra, o conteúdo determina a forma; a forma é a 

expressão  material do conteúdo abstrato. A escolha da forma é portanto 

determinada pela necessidade interior, que constitui propriamente a única lei 

imutável da arte”. (pág. 44) 

          No mundo das formas, das linhas e dos tons inclui todas as sonoridades 

expressivas, do lirismo frio ao drama ardente do grave grande maior ao agudo 

pequeno menor a exemplo da pirâmide para Kandinsky a ponta representa o ápice 

e o amanhã e a base é o apogeu e o hoje! Dessa maneira eu consigo associar os 

módulos que se organizam formando uma composição visualmente harmônica 

onde eu posso escutar a combinação de sons graves e agudos formando uma 

cadência melódica de ressonância interior onde os sons se equilibram em uma 
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base sólida, mas, com a possibilidade de continuidade. 

          Também no livro Ponto e Linha Sobre Plano, Kandinsky faz uma analogia 

entre a matemática e a química em que refere as linhas retas como sendo 

horizontal, vertical, diagonal e livre. As linhas quebradas sendo ângulos reto de 

900 (cor vermelha de elemento quadrado) ângulo agudo 450 (cor laranja/amarelo 

de elemento triângulo) e o ângulo obtuso 1350 (cor violeta/azul de elemento 

círculo) e as linhas curvas que representa a meia lua de ângulo 1800C. Enfim, 

embora não exista uma verdade absoluta, nada é por acaso, a simbologia das 

expressões gráfica das formas no espaço esta presente em muitos tratados a 

respeito. A arte pode explorar esse mecanismo e tentar dar uma explicação 

racional para o emocional. 

         Acho interessante a comparação que ele faz com a geometria para explicar 

os seus traçados e suas linhas, por ter sido monitora de química e matemática 

durante o curso, ali me identifiquei com este conceito de que a cor tem poder 

sobre o objeto e que cada cor tem uma importância exclusiva capaz de transmitir 

sensações efêmeras para cada pessoa, essas relações cor e som tem associação 

muito forte e precisa (plano/conteúdo), embora meu trabalho não evidencie o uso 

da cor porque utilizo bases de esmaltes formuladas pelos professores do LEC 

(Laboratório da escola de cerâmica) e deixo a critério do forno à lenha o efeito da 

cor resultante da queima, que quase sempre modifica o resultado esperado. 

           Meu trabalho associa os tons ou sons com as formas, como se cada nota 

musical tivesse um tamanho específico e remetessem musicalidade deixando 

claro que os tons em cor não estão sendo comparados e questionados na 

proposta do projeto. Busco mostrar também que a liberdade das formas possibilita 

ao homem, ao “brincar” com os módulos, de forma lúdica conseguir escutar a 

música interior presente seja na escultura, ou nas peças de forma individual, para 

uso prático.      

         Embora seja composto de elementos similares que se combinam entre si 

formando um todo e dando forma a novas e múltiplas possibilidades, cada módulo 

possue, ou carrega em sua força elementar a possibilidade de combinação infinifa. 

          Proponho ao elaborar o projeto "Intensidade Sonora", fazer com que 
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consonâncias e dissonâncias musicais se integrem na arte de produzir cerâmica e 

de criar formas orgânicas e abstratas de pensamento plástico, em que formas 

pontiagudas ressoam em sons agudos e de cores quentes e formas redondas 

ressoam a sons graves e de cores frias com uma proporção óptica em relação ao 

valor da obra.   

          As mãos que tocam um instrumento musical são as mesmas que modelam 

o barro, dando sensações que tocam a alma e os sentidos, assim como Kandinsky 

fala da relação do piano com a cor, na pintura "A cor é a tecla. O olho é o martelo. 

A alma o piano de inúmeras cordas, para mim, a forma é a melodia dos sons, a 

argila é o ritmo do universo e o fogo é magia da sinfonia.  

 

 

 

 

Figura 33: Notas musicais no pentagrama (folha pautada) 
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METODOLOGIA 

 

 

          Na construção dos módulos, separadamente, foram utilizados métodos de 

aprendizagem abordados nas disciplinas ao longo do curso. Tais como: extrusora, 

torno, plaqueira e método de belisque, rolos ou tiras. 

          As peças de formatos redondos foram modeladas no torno como forma de 

seriação do objeto cerâmico. Julguei ser mais apropriado, o uso de placas em 

ponto de couro, para confeccionar formas quadradas e triangulares.  O método de 

belisque e rolos foi aplicado nas peças variadas como a moringa de água, 

algumas das quais foram decoradas por meio de incisão e ranhuras. Durante o 

desenvolvimento dos trabalhos outras ideias surgiram e somaram contribuições 

que mudaram o processo de confecção das peças. 

Por meio da extrusora, foram cortados blocos de argilas de tamanhos 

diferentes e placas pequenas para serem desenhadas e colocadas nas laterais 

dos blocos retangulares, logo em seguida, as peças foram colocadas em um 

suporte de madeira e enroladas em um saco plástico. Após alguns dias de 

descanso e a argila estando em ponto de couro, os blocos retangulares 

apresentavam muitas rachaduras e trincas, com isso, tiveram que ser restaurados 

e colados com barbotina (argila líquida) e deixados mais tempo de descanso até 

ficarem firmes e menos maleáveis.  

         Com a construção dos trabalhos apoiada nos vários desenhos e protótipos 

de esculturas modulares que desenvolvi, percebi ser viável a aplicação plástica. 
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                           Figura 34: Imagens de protótipos para o projeto Intensidades Sonoras                                                                          

                                       Base de madeira: 36 cm de largura 

                                                          Maior: 18 cm; menor: 10 cm  

 

 
                                                                             Figura 35: Primeiros Desenhos 
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           Ao concluir o processo de desenvolvimento começou a aparecer aquilo que 

tomo como “problemas técnicos”, que por mais que sejam previstos na construção 

de peças cerâmicas, não necessariamente foram bem vindos em meu trabalho: 

alguns módulos por apresentarem pesados e frágeis não estavam sendo 

suportados pela base feita de argila; também alguns blocos começaram a passar 

do pondo de colagem. A solução encontrada foi fazer uma base de madeira com 

um vergalhão no centro para que os módulos fossem encaixados uns em cima dos 

outros por meio de um furo no centro de cada um deles. 

 

 

 

 

Figura 36: Processo de construção do primeiro modelo 

 

 

          Dando continuidade ao trabalho, comecei a produzir peças de formatos e 

tamanhos variados (canecas, cumbucas, pratos, fruteiras, cones, feitas no torno 
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elétrico, que deram origem a uma série de esculturas modulares. Finalizando 

utilizei a plaqueira para fazer prismas e cubos. 

          Foram utilizadas na maioria das peças, argilas e esmaltes de alta 

temperatura, queimados no forno a lenha “catenária” na casa dos 1250o C. 

          Os esmaltes de alta utilizados na maioria das peças foram de base que 

contém albita, dolomita e quartzo. O esmalte marron – claro usado no interior dos 

cubos foi adicionado 3% de CaCO3. As cumbucas em seu interior eu dei banho de 

esmalte azul – claro e que foi adicionado 5% de Fe2O3 e 2,5% de Bentonita e por 

fora das cumbucas eu passei verde – água que foi adicionado 2% de CuO,  3% de 

TiO2, 6% de SnO2 e 2,5% de Bentonita. No interior das xícaras eu usei o esmalte 

de cinzas que contém em sua fórmula 70% de feldspato e 30% de cinzas e por 

fora eu detalhei partes das xícaras com o esmalte azul – escuro deixando uma 

parte sem esmalte. Nos retângulos, eu utilizei o azul turquesa brilhante e verde 

cromo. Nas moringas, eu utilizei o esmalte de cinzas, os triângulos foram 

banhados com o esmalte verde – água, nos pratos, eu usei esmalte verde no 

interior e banhei com o transparente de base 001 de chumbo, nos pratos feitos 

com argila de baixa e queimados no forno elétrico a 1000o C e os cones que foram 

colados um sobre o outro, virando castiçais, eu levei ao forno por três vezes, para 

que o esmalte fundisse na temperatura adequada da sua formulação. 

          As peças intituladas como Xícaras Sonoras, Percussão, Ressonâncias, 

Acorde e Batuta todas foram produzidas no torno elétrico. 

         A peça intitulada Moringa Musical foi feita por meio de rolinhos. 

         As peças intituladas como Acústico, Tom Elevado, Oitavas Transversais e 

Notas foram produzidas com placas e extrusora. 

           

 

 

          A seguir apresento um exemplo de gráfico de queima utilizado durante o 

processo de cozedura das peças: 
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Figura 37: Gráfico da queima no forno Catenário                                                                                                               

 

          

           A queima teve duração de aproximadamente seis horas e meia, com variação 

da temperatura em torno 1900 C aproximadamente em cada hora de queima, 

aumentando gradativamente no decorrer do tempo e não foi feito um patamar de 

temperatura.  A queima foi iniciada às 7 horas da manhã e finalizada às 13: 30 da 

tarde. Às 10: 30 horas fechamos a chaminé do forno, às 11horas a temperatura 

estava em torno de 700o C, às 12: 30 abrimos a chaminé toda e fechamos um lado 

do cinzeiro e às 13: 30 a queima foi finalizada com uma temperatura de 1184O C 

porque devido a observação das peças pelo visor do forno catenário, apresentava 

que o esmalte tinha sido fundido, mas  ao abrimos o forno depois de dois dias 

constatamos que algumas peças que estavam na parte de baixo do forno 

apresentava deformações e o esmalte alojado na parte interna das peças  não 

tinha sido fundido, infelizmente a maioria das peças com defeito eram os cubos  

do meu projeto.   
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          As peças voltaram a ser queimadas novamente, mas no forno elétrico com 

temperatura programada em torno de 1200o C, foram banhados esmaltes de base 

001 e 096, sendo a primeira contendo chumbo e a segunda alcalina transparente, 

e ou outras peças foram banhadas com esmalte verde turquesa brilhante, mas, 

infelizmente o forno elétrico não atingiu a temperatura programada e novamente 

as peças voltaram ao forno á lenha para que atingisse uma temperatura mais 

elevada. 

          O procedimento realizado no meu trabalho foi bastante árduo e de forma 

impírica, porque os resultados alcançados na maioria das peças apresentadas 

foram devidos há várias experiências e testes realizados ao longo do processo e 

não de forma imediata, deixando a critério do forno o aspecto final. 

 

 

 

Figura 38: Abertura do forno catenário. Ùltima queima. 
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RELAÇÕES ARTÍSTICAS  

 

 

          Artistas brasileiros nos quais também me inspiro para criação de meus 

trabalhos: Sérgio Camargo, Mary Vieira, Sérvulo Esmeraldo e Norma Grinberg.  

Artistas internacionais são: Marc Leuthold e Greg Payce. 

          A escolha desses artistas para fazerem referências ao meu trabalho não 

foram de forma aleatória, e sim, porque eles apresentam um conceito de arte 

bastante interessante e peculiar que, acredito eu, identifique com a minha 

proposta de trabalho.  

          Na maioria dos artistas selecionados são de grande importância no cenário 

artístico nacional e internacional, muitos deles trabalham com esculturas abstrato-

geométricas e o uso de módulos. 

          São artistas que tem suas obras embasadas no movimento 

concretista/construtivista por volta dos anos 50 a 60.  

          O canadense Greg Payce e o novayorkino Marc Leuthold são referências 

como ceramistas e executam obras de grande valor estético e de apurada técnica. 

O primeiro constrói esculturas de dimensões elevadas que se completam em 

conjunto com outras peças e que no vazio ou no espaço negativo formam 

sombras de rostos e corpos humanos. O segundo explora nas suas obras, 

elementos da arquitetura chinesa.  
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Figura 39: Sérgio Camargo, Coluna em mármore                Figura 40: Tereza Raquel Frazão, Xícaras Sonoras, 

Museu Hirshhorn, em Washington, DC                                  Altura: 50 cm, detalhes com esmalte azul-escuro  

 

                     

Figura 41: Tereza Raquel Frazão; Moringa Musical. Altura 28 cm         Figura 42: Tereza Raquel Frazão; Notas. 
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Figura 43: Mary Vieira. Polivolume 1953 – 1962. 36,7 cm x 36,7 cm x 33,4 cm (base 46,1 cm de altura) Museu 

de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. SP  

 

   

Figura 44: Tereza Raquel Frazão. Percussão. Altura:18 cm. Argila de baixa, 1000o C , esmalte verde-turquesa 

e de base 001, transparente com chumbo.  
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Figura 45: Sérvulo Esmeraldo, Quadrado, 1985.                                            Figura 46: Tereza Raquel Frazão,  

Aço Pintado; 400 x 400 x 400 cm; Universidade Federal do Ceará               Acústico. Altura: 85 cm 

(Fortaleza CE)                                                                                    esmalte transparente de base 001 

                      

Figura 47: Norma Grinberg, Série Vertical Flauta         Figura 48: Tereza Raquel Frazão, Oitavas transversais 

Espaço Norma Grinberg                                                     Altura: 45 cm; esmalte verde-cromo e azul-escuro     
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Figura 49: Marc Leuthold, Pagodes     Figura 50: Tereza Raquel Frazão            Figura 51: Tereza Raquel Frazão  

 de Porcelana                                       Tom Elevado. Altura: 40 cm;      Ressonâncias. Altura: 33 cm;             

 Policromada e Branca                                  esmalte verde-água                      esmalte verde-água e azul-claro  

                                                                                                

                        

Figura 52: Greg Payce, Ilusões, Museu Gardiner, Canadá          Figura 53: Tereza Raquel Frazão, Batuta.                                                                                                                                                             

Altura: 2 metros                                                                       Altura: 60 cm; esmalte verde-turquesa 
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Figura 54: Tereza Raquel Frazão; Acorde. Altura: 69,5 cm. Biscoitada/ Esmalte de Cinzas/ peças separadas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

          Mudança e transformação isso é o que a forma e a música representam 

para mim como artista, embora carregue comigo muitas influências da arte 

barroca colonial resolvi nesse projeto abstrair do exagero e dos ornamentos tão 

presentes no meu cotidiano de cidade histórica para construir algo que seja limpo 

e simples, mas que tenha uma poética musical e visual enriquecida de harmonia e 

equilíbrio. 

          Em busca de novos caminhos e possibilidades, procurei colocar nesse 

trabalho vários conceitos que transcorrem desde a importância musical erudita 

com uso das formas elementares para fazer objetos esteticamente belos e 

funcionais. Enfatizando a racionalidade e a lógica com formas e símbolos 

geométricos como elementos principais de sua concepção. 

          Enfim, procuro seguir uma linha de pensamento que possui muitas 

ramificações, já que numerosas são as influências que a arte exerce sobre mim.           

Através do desenho e da forma pude encontrar a melhor maneira de materializar 

as ressonâncias interiores existentes em meu ser e sinto ter iniciado nesse 

trabalho, um caminho maduro para conseguir expressar o que realmente é 

relevante em minha personalidade artística.  
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