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INTRODUÇÃO 

Embora a arte não seja prioridade na vida, ela me acompanha desde a infância 

e, para mim, falar de arte é falar de vida.  

Minha criatividade desenvolveu-se quando criança. Meu pai, em suas viagens, 

sempre me trazia lápis de cor, tintas, pincéis, revistas para destacar e montar, 

etc. Aos 11 anos minha mãe vendo minhas habilidades resolveu me matricular 

em um curso de pintura em tecido, e em pouco tempo já fazia trabalhos para 

igrejas e escolas. Em seguida, estudando no SESI (Serviço Social da 

Indústria), fazia trabalhos manuais com a Professora Munira Saide que me 

incentivou a investir na pintura, que era meu forte. Fui me aperfeiçoando e 

experimentando materiais como vidro, madeira, gesso, papel, cortiça entre 

outros. Pintei minha primeira tela aos 16 anos. Executei vários trabalhos em 

instutuições como a Escola Municipal Luzia Ferreira, a Escola Estadual Amélia 

Passos, a Escola Municipal Celso Raimundo, o Instituto Auxiliadora, e a Escola 

Estadual Garcia de Lima. Nesses lugares fiz pinturas nas paredes, ensinei 

pinturas em tecido, gesso e madeira.   

Retomei os estudos aos 36 anos e, assim que me formei no ensino regular, 

prestei o vestibular para o curso de Artes Aplicadas da Universidade Federal de 

São João Del Rei. Começou, então, uma nova etapa em minha vida. 

Descobrir a cerâmica foi uma experiência única. Nas aulas de modelagem bi e 

tridimensional fiz a minha primeira escultura: “O pintor”, que infelizmente se 

quebrou ao ser transportado. Por causa disso comecei a pesquisar sobre as 

melhores massas para fazer esculturas encontrando a paper clay nas aulas do 

professor Ricardo Coelho. O primeiro trabalho feito com essa massa foi “As 

banhistas”. Logo de início a utilização desse material, até então não explorado 

por mim, deu um bom resultado, dentro das minhas expectativas. Foi 

crescendo em mim a vontade de continuar o trabalho com a paper clay, porque 

a riqueza de detalhes que tenho conseguido produzir com esse material é 

muito grande.  

Assim, apresento aqui, neste Trabalho de Conclusão de Curso, os resultados 

da minha pesquisa plástica com as formas confeccionadas em paper clay, 

tendo como referência alguns clássicos da pintura mundial. 
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A minha paixão pela pintura fez com que eu me propusesse a reproduzir seus 

temas, seus detalhes e seus movimentos. Num primeiro momento, minha ideia 

era trazer também os coloridos das telas para as esculturas usando técnicas da 

pintura a frio, no entanto, o material cerâmico acabou imprimindo seu colorido 

natural, que me encantou, e o foco das esculturas passou a ser o movimento 

das massas no espaço, à semelhança das pinceladas de tinta na tela plana.  

 

 

REFERENCIAL ARTÍSTICO 

Apresento aqui alguns artistas da escultura que, indiretamente, me inspiraram 

muito neste Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

    

             O Rapto de Proserpina- 1621/1622                       Apolo e Dafnei- 1622/1625  
                 www.arteeblog.com                                    www.gravuras-antigas.com 

 

Gian Lorenzo Bernini (1598/1680), artista barroco italiano, escultor, arquiteto, 

pintor e desenhista, esculpiu numerosas obras em Roma e no Vaticano. Seus 

primeiros trabalhos foram inspirados por esculturas helenistas e romanas, as 

quais procurou estudar em detalhes. Os contemporâneos reconheceram e 

celebraram em Bernini um gênio: não só intérprete, mas também realizador da 

“restauração católica” que, depois do fechado rigorismo contra-reformista, 

revaloriza toda a cultura como história da redenção da humanidade. Nessa 

nova mentalidade, o que a imaginação concebe deve tornar-se realidade. Essa 

é a tarefa da técnica. Mais do que na novidade e vastidão das invenções 

formais, a grandeza histórica de Bernini reside na sua capacidade técnica 

capaz de realizar tudo o que pensa e deseja (ARGAN, 1968)  

http://www.arteeblog.com/
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               N. Srª Desatadora dos Nós                                   N. Srª com Menino Jesus 

  ceramicacontemporaneabrasileira.blogspot.com                     www.feiradeceramica.com.br 

 

Wandercok Cavalcanti nasceu em Caruaru, Pernambuco. Quando criança, 

brincava com peças de barro que o pai comprava de Mestre Vitalino na feira. 

Começou a trabalhar com arte por volta de 1978. Aos 13 anos começou a fazer 

entalhes em madeira e, somente aos 18, deu inicio ao seu trabalho com o barro 

no município de Tucunhaem (PE), onde observava os ceramistas enquanto 

preparava o barro para eles. Andou por muitos lugares observando os detalhes 

do trabalho dos ceramistas e, pesquisando, aprendia mais sobre o barro. 

Começou seu trabalho de maneira autodidata, como a maioria dos artistas que 

trabalham com o estilo barroco no Brasil, a partir da observação dos mestres. 

Mais tarde cursou uma oficina prática sobre o Barroco, em Salvador (BA) e 

também participou de um curso no Museu de Arte Sacra de Olinda (PE). Com 

facilidade de absorver fotograficamente as figuras, desenvolveu um jeito 

simples, mas rico, de produzir suas esculturas sacras barrocas. Atualmente 

Wandecok trabalha em casa, onde tem seu próprio forno, aprimorando seu 

talento nato, e segundo ele, com a pretensão de escrever um livro com todo o 

conhecimento que tem (www.artedobresil.com.br). 

 

http://www.artedobresil.com.br/
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woman red dress                           www.artisaway.com 

 

Akio Takamori, artista japonês nascido em Nobeoka, Miyazaki em 1950, 

adquiriu conhecimento estudando em casa, onde tinha uma extensa biblioteca 

de arte e textos médicos de seu pai, que se tornaram fontes fascinantes para 

ele. Takamori apreciava tudo que via, desde reproduções de Picasso até 

gráficos anatômicos dos livros de medicina. A maior parte do seu trabalho foi 

fortemente influenciada por sua herança japonesa. O artista trabalhou com 

várias técnicas e temáticas. Começou produzindo impressões tradicionais em 

esculturas de porcelana, depois recriou sua cidade natal no Japão a partir da 

memória usando argila e chegou a “traduzir” pinturas de Peter Bruegel em 

esculturas de cerâmica com personagens japoneses. 

(wikipedia.org/wiki/Akio_Takamori) 

 

 

ESTUDOS E CONSTRUÇÃO DO TRABALHO  

Penso que este trabalho foi nascendo aos poucos, a partir das minhas 

experimentações com o barro. Um dos primeiros momentos de que me lembro 

foi a criação de um presépio em paper clay. Esse trabalho, registrado nas 

fotografias a seguir, me estimularia a continuar trabalhando futuramente com o 

material.  

http://www.artisaway.com/
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Acima e na página anterior: imagens das peças do presépio criadas com paper clay. 
Autoria das peças e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 

Depois da execução desse presépio é que passei a pesquisar obras de 

pintores que serviram de referências para meus estudos plásticos, do início até 

o momento de conclusão deste TCC. Nas próximas páginas deixo registrado 

alguns desses estudos.  
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“As banhistas” – Pierre Augusto Renoir, 1877. Coleção particular da Sr.ª Tyson, 
Filadélfia, Estados Unidos. (commonswikimedia.org) 

 

 

“As banhistas” – versão tridimensional da obra de Renoir (1877). Escultura em 
cerâmica produzida com argilas coloridas (peça confeccionada na disciplina 
Modelagem do corpo humano do Curso de Artes Aplicadas da UFSJ). Autoria da 
peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2012. 
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Na tela de Renoir, as mulheres se mostram livres, felizes e despreocupadas. 

“O interesse pelas formas femininas une-se à procura do novo estilo que 

envolve os objetos pintados pelos contornos claros e nítidos, realçando-os” 

(CARTA e MARGULIES, s/data). 

Diferente de Renoir que levou 3 anos para concluir a sua obra, as “minhas” 

banhistas foram modeladas em 30 dias. Gosto de ser desafiada com trabalhos 

difíceis e o nu feminino dessa obra me inspira muito porque as mulheres da 

época retratada pelo pintor eram muito parecidas comigo na forma física   

 

 

 

“Pequeno Mendigo” – Bartolomé Esteban Murillo (1645). 
Museu de Louvre, Paris. (www.reprodart.com/a/bartolome-
perez-murillo/el-joven-mendigo.html) 

 
 

O brilho da luz passando pela janela, o jogo de cores e a pureza sugerida, é o 

que me atrai nessa pintura de Murillo. Uma cena da vida cotidiana registrada 

com espontaneidade.  
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“Pequeno Mendigo” – versão tridimensional da obra de Murillo (1645). 
Escultura em cerâmica pintada a frio com tinta acrílica e verniz fosco mate 
(peça confeccionada na disciplina “Laboratório de Criação do Curso de 
Artes Aplicadas da UFSJ). Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de 
Castro Silva, 2014.  
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Processo de construção do “Pequeno Mendigo” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“A Anunciação” – Pieter Paul Rubens (1609/10). Acervo do 
Kunsthistoriches Museum, Viena, Áustria. 

(www.naregeatelier.com) 

 

http://www.naregeatelier.com/
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“A Anunciação” – versão tridimensional da obra de Rubens (1609/10). Escultura em 
cerâmica (peça confeccionada na disciplina “Atelier de Criação do Curso de Artes 
Aplicadas da UFSJ). Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 

“A Anunciação” é uma das primeiras telas pintadas por Rubens, quando se 

estabeleceu em Antuérpia depois de sua estada na Itália. Encomendada pelos 

jesuítas é dinâmica e movimentada, quer pelo uso de cores quer por sua 

composição assimétrica (CARTA e MARGULIES, s/data). 

A composição assimétrica, com cores fortes, a riqueza de volumes, cada 

detalhe, tornam essa tela bela e cheia de movimentos. Nesta cena o que me 

desafiou tecnicamente foi a posição do anjo e o detalhe das mãos. Como em 

todos os trabalhos que faço, comecei a peça pela base para dar um tempo de 

espera maior para a secagem entre uma etapa e outra. Modelei os braços e 

cabeças e deixei secar à parte, por algum tempo. Depois encaixei as partes, 

fazendo as emendas e escorando com um papel molhado ate a colagem das 

partes. As asas do Anjo foram confeccionadas por partes, para não caírem.  

Após a execução dessa peça me senti mais segura para escolher os temas das 

pinturas que eu gostaria de recriar em paper clay para integrar a série que eu 

faria para o Trabalho de Conclusão de Curso. Parti logo para o início da 

execução desses trabalhos enquanto cursava a disciplina Laboratório de 

Criação. Narro essa parte do trabalho prático no final do tópico seguinte.  
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METODOLOGIA 

O primeiro passo para a execução deste projeto foi a escolha de uma massa 

cerâmica que fosse mais adequada para a construção das minhas peças. Essa 

massa deveria ser bastante plástica, maleável e de boa resistência, para que 

eu pudesse criar peças detalhas a partir do movimento da massa, criando, 

assim, uma relação visual com as pinceladas de um quadro.  

Na minha procura descobri a paper clay - uma mistura de papel e argila que se 

transforma em massa cerâmica. As fibras do papel acrescentado à argila deixa 

a massa mais resistente e plástica, fácil de ser trabalhada úmida ou em ponto 

de couro. Ajuda ainda na secagem por igual das peças, sendo essas finas, 

pequenas ou em tamanho maior e o risco de trincar ou explodir é mínimo. A 

quantidade e o tipo de papel usado na fabricação de paper clay pode variar. 

Quanto mais papel, mais forte o barro ficará enquanto cru, porém, depois de 

queimado se tornará leve e frágil (PELLEGRINI, Darly. 

paperclayceramica.blogspot.com.br) 

A partir do estudo de técnicas de produção de paper clay, fiz algumas 

adaptações pessoais e iniciei a modelagem dos trabalhos. Passo agora a 

descrever os processos técnicos que utilizei na confecção das minhas peças. 

 

Minha técnica para produzir Paper Clay   

   Material:  

     - Liquidificador comum; 

     - Papel higiênico;  

     - Argila em pasta (mole);   

     - Água.    

Processo:   

 - Colocar água no liquidificador até a metade da capacidade do copo, 

acrescentar a argila (em “ponto de geléia”), enrolar 6 vezes o papel higiênico 

na mão e adicionar a essa massa sempre batendo. Repetir esse processo 4 

vezes, ou até que a massa fique “espirrando”, como se fosse um “mingau 

quente”. Caso fique pesado para o liquidificador bater, acrescentar água aos 

poucos até ficar mais leve. Despejar a mistura em uma placa de gesso, 

espalhando bem, e esperar até que o gesso absorva a água. Retirar a massa 
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do gesso com um pedaço de argila úmida, sovar e guardar em saco plástico 

bem fechado. Como não utilizo conservantes nessa receita, não é possível 

guardar a massa por muito tempo. É bom que se faça menor quantidade de 

massa, para utilização imediata, para que o paper clay não mofe.  

 

   

 

Imagens que ilustram a fabricação de paper Clay (fotos: Valéria Castro) 

 

Uma vez pronta a massa, trabalhar a peça de paper clay em placa de gesso 

para não grudar a base. 
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Processo seguido na confecção das peças: 

- Preparo de massas de paper clay com vários tipos de argila para conseguir 

cores diferentes e posterior “descanso” dessas massas, por algumas horas; 

- Modelagem por adição de massa; 

- Secagem lenta. 

 

Ferramentas utilizadas: 

- Estecas 

- Agulha de crochê 

- Placa de gesso 

 

Queima à 900º para “biscoitar”  

 

Acabamento (dado a apenas algumas das peças, depois de “biscotadas”) 

- Aplicação de tintas coloridas à base d’água com pincel 

- Envernização com verniz fosco spray 

- Obs.: A maioria das peças não receberam acabamento com tintas a frio. Optei 

por preservar os tons naturais das massas cerâmicas que preparei 

 

Nas próximas páginas apresento, então, as telas que escolhi (por gosto 

pessoal) como referências para meu trabalho plástico e imagens dos processos 

de confecção das peças de cerâmica a partir dessas telas. 
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“A senhora com a luvas” 

 

 

La Dame au gant / A senhora com a luvas - Carolus Duran 
(https://casadahera.wordpress.com/category/institucional/) 

 

 

Novamente a mulher na pintura me propõe um desafio. Porém, a construção 

da elegante dama de preto não foi muito difícil.  
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Registros do processo de construção da versão tridimensional da obra de Duran - 1869 
(Técnica: modelagem livre (peça iniciada na disciplina “Atelier de Criação”, 2015, e finalizada 
durante o processo de Trabalho de Conclusão do Curso de Artes Aplicadas da UFSJ). Autoria 
da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015 
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“O retrato de Lady Howe” 

 

 

“O retrato de Lady Howe” – Thomas Gainborough. 
(Kenwood, Londres) (braparencias.ceart.udesc.com)  

 

A confecção dessa peça foi desafiante na elaboração do tecido e na posição 

dos pés. Além disso, diferente da senhora com as luvas, o colorido frio das 

sedas de Lady Howe, exige paciência em cada detalhe da pintura da peça. 
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Registros do processo de construção da versão tridimensional da obra de Gainborough 
(1760). Técnica: modelagem livre (peça iniciada na disciplina “Atelier de Criação”, 2015, e 
finalizada durante o processo de Trabalho de Conclusão do Curso de Artes Aplicadas da 
UFSJ). Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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A “Senhora Graham” 
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Registros do processo de construção da versão tridimensional da “Senhora Graham”, obra 
de Gainsborough (1775/1777). Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria 
Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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A “Senhora Graham” de Thomas Gainsborough, rica em detalhes, exigiu 

muita atenção, trabalho minucioso, delicadamente modelado. 

 

O “Menino Vestido de Cor-de-Rosa” 

 

   

      

Registros do processo de construção da versão tridimensional do “Menino Vestido de Cor-
de-Rosa”, de Thomas Gainsboroughh (1782). Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e 
foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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O “Menino Vestido de Cor-de-Rosa”, confeccionado em tamanho menor que 

as outras peças, exigiu menos trabalho, porém, para  apoiar um peso maior 

nas pernas, foi necessário um tempo maior de secagem entre uma etapa e 

outra. 

 

“Júpiter e Ló” - 

Essa obra, de Antonio Allegri Corregio, trouxe uma proposta diferente. Até então 

minhas peças eram confeccionadas de frente e essa foi trabalhada numa 

posição pouco usual.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     



 

O   26 
 

                   

                

               

Registros do processo de construção da versão tridimensional do “Júpiter e Ló”, de Corregio  
(1531/1532) Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro 
Silva, 2015. 



 

O   27 
 

 

 

Madalena e Jesus  

A recriação de “Madalena e Jesus”, também de Antonio Allegri Corregio, em 

escultura de cerâmica foi, até agora, o trabalho mais complicad. A escultura 

do cristo ficou com o corpo curto e foi necessário recortá-lo ao meio e 

aumentar o corpo para que acompanhasse as dimensões de Madalena. 

 

      
 

     
 
Registros do processo de construção da versão tridimensional da “Madalena”, de Antonio 
Allegri Corregio (1522/1523). Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria 
Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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Processo de confecção do “Cristo”, de Antonio Allegri Corregio. Técnica: modelagem livre. 
Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 

      
 

“Madalena e Jesus” – versão tridimensional da obra de Antonio Allegri Corregio. Técnica: 
modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 
 

 
“A Educação da Virgem” 
 

A obra, de Eugene Delacroix, aparentemente era fácil de confeccionar em 

argila, porém, se mostrou um trabalho bastante complexo na junção das 

duas peças onde o braço de Sant’ana teria ficado maior que o esperado e foi 
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necessário separá-las e diminuir um pedaço do tronco para que o braço 

voltasse ao tamanho desejável.  

 

     

                
 

 
 

“A educação da Virgem” – versão tridimensional da obra de Eugene Delacroix (1842).  
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“A cozinha dos anjos” 
  

O processo para a construção dos anjos foi totalmente diferente. Costruí o 

corpo, as mãos e a cabeça, colei as partes depois de secas e “vesti a roupa”. 

Coloquei os cabelos, depois acrescentei o vaso de barro já seco e a asa 

também foi colada ao corpo. 
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“A cozinha dos anjos”  – versão tridimensional parcial da obra de Bartolomé Esteban Murilo (1646). 
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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FOTOS DO TRABALHO CONCLUÍDO 

 

 

Versão tridimensional de “Senhora Graham”, obra de Thomas Gainsborough (1775/1777). 
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 

 

Versão tridimensional de “A educação da Virgem”, obra de Eugene Delacroix (1842).  
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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Versão tridimensional de “Madalena”, obra de Antonio Allegri Corregio (1522/1523). 
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 
 

 

Versão tridimensional de “La Dame au gant”, obra de Carolus Duran (1869). 
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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Versão tridimensional de “O retrato de Lady Howe”, obra de Thomas Gainborough (1760). 
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 

 

Versão tridimensional de “Menino Vestido de Cor-de-Rosa”, de Thomas Gainsboroughh (1782). 

Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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Versão tridimensional do “Júpiter e Ló”, de Corregio (1531/1532).  
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 

 
 

 

“A cozinha dos anjos”  – versão tridimensional parcial da obra de Bartolomé Esteban Murilo (1646). 
Técnica: modelagem livre. Autoria da peça e foto: Valéria Bernadete de Castro Silva, 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS     

                                                                                                                                           

O conteúdo deste trabalho teve como objetivo enfocar a técnica da modelagem 

bi e tridimensional através do estudo de obras de pintores renomados 

utilizando a paper clay, que considero como uma “massa especial” por permitir 

maior segurança, secagem rápida e, quando necessário, fazer cortes, emendas 

e colagens (como o fato  registrado à pág. 28 deste trabalho de conclusão de 

curso, onde foi realizado o corte do corpo da peça modelada para aumentar e 

definir sua silhueta).  

Depois de experimentar uma receita encontrada em um blog1, desenvolvi 

minha própria massa de paper clay (descrita na pág. 15), com a qual me 

adaptei melhor. Inicio a confecção das minhas peças manualmente e depois, 

com a utilização de uma espátula de unhas e uma agulha de crochê os 

detalhes vão sendo acrescentados, definindo as massas da escultura, que 

nasce como as pinceladas postas em telas.  

As pinturas que servem de referência para os trabalhos executados por mim 

são escolhidas pela beleza da figura, pela posição em que os personagens se 

encontram, pelos detalhes e relevos. Um elemento que me chama a atenção 

em algumas das pinturas que escolhi é a presença de vasos de cerâmica. O 

conjunto harmonioso expresso nas pinceladas procuro traduzir para o barro.  

Meus primeiros trabalhos criados com essa metodologia foram pintados, com o 

objetivo de aproximar o melhor possível a escultura da pintura analisada. Mas, 

do decorrer do processo, por entender que a tinta escondia a beleza da peça e 

do barro, optei por não pintá-las e tentar trazer para a própria argila as 

“pinceladas” que definem e tornam o trabalho mais rico. 

Apresento aqui o que penso ser a evolução do meu trabalho, desde as 

primeiras modelagens até as últimas peças dos muitas que ainda pretendo 

construir.  

 

 

                                                           
1
 paperclayceramica.blogspot.com.br 
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