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RESUMO

Este trabalho aborda os aspectos da urbanização da cidade de São João DelRey desde o seu nascedouro no vale do Lenheiro, assim como a evolução dos
métodos construtivos e as modificações ocorridas nos estilos arquitetônicos
influenciados pelos ciclos econômicos ao longo dos seus 300 anos de existencia.
Num segundo momento é descrito a motivação desta pesquisa, e na sequencia o
texto descreve a forma como foi potencializa a argila da região do Campos das
Vertentes com o objetivo de usa-la na execução de trabalhos escultóricos paro o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O conceito deste trabalho é a leitura
simbólica da urbanização da Vila de São João Del-Rey com foco nos métodos
construtivos utilizados nas edificações coloniais. O destacando o principal material
construtivo usado na época que era um barro composto de argila e areia. A
conclusão deste trabalho se da através de um o memorial descritivo do processo de
elaboração dos trabalhos plásticos em argila que simbolicamente faz uma ligação do
barro utilizado nas edificações do século XVIII, com a produção de potes no torno de
oleiro em pleno século XXI.

7

2- Sumário
12367810111213-

RESUMO ...................................................................................................................... 6
Sumário ........................................................................................................................ 7
Apresentação .............................................................................................................. 8
Motivação e inspiração artística para escolha do tema do TCC .................... 21
Do barro ao barro: Do abrigo e conforto a objetos artísticos ........................ 23
Urbanização e métodos construtivos como inspiração artística .................. 26
Analise dos resultados........................................................................................ 31
Memorial descritivo dos trabalhos plástico .................................................... 32
Considerações finais ........................................................................................... 57
Bibliografia............................................................................................................. 57

8

3- Apresentação
Sou imensamente feliz, honrado e grato por ter edificado minha vida nesta
bela, acolhedora e histórica cidade de São João Del-Rei. É em virtude dessa
gratidão que realizo este trabalho de conclusão de curso.
O presente trabalho pretende buscar dados sobre a formação da cidade de
São João Del-Rei, desde o seu nascedouro a margem esquerda do Córrego do
Lenheiro no final do século XVII, até os dias atuais. O processamento destes dados
dará conhecimento sobre como se deu a urbanidade e a evolução da arquitetura de
São João Del-Rei, desde sua origem primitiva com a instalação do Porto Real da
Passagem pelo taubateano Tomé Portes Del-Rei, no final do século XVII até a
formação do primeiro núcleo habitacional a margem esquerda do Córrego do
Lenheiro, atribuída ao paulista Lourenço Costa.
Tal pesquisa torna-se fundamental para entender e identificar além das
configurações urbanísticas e arquitetônicas da cidade, também as técnicas
construtivas e os materiais empregados na construção dos edifícios ao longo de sua
história.
O ponto principal deste estudo é a confecção de esculturas em argila
proveniente da região do Campos das Vertentes. Estes objetos artísticos terá como
conceito as técnicas construtivas do século XVIII que utilizava o barro em todas as
etapas das edificações, ou seja, do piso de chão batido ao teto de telhas de barro
cozido. Neste sentido faço uma ligação com meu oficio de oleiro, assim com a minha
produção de potes de barro, para fazer referencia ao barro utilizado com sucesso
das edificações centenárias através das técnicas construtivas de Pau-a-pique, Taipa
de Pilão e o abode.
. Este trabalho de pesquisa apoiou-se em fontes secundárias como Teses,
Dissertações, Registros fotográficos e documentos disponibilizados pelo IPHAN,
assim como livros que abordam o tema em questão.
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4- Introdução

De acordo com Andrade (2013, p.19), Minas Gerais foi inicialmente uma
região de sertão, onde tribos indígenas nômades viviam da caça e da pesca. A
procura destes índios para serem escravizados atraiu muitos aventureiros, entre eles
os paulistas que acabaram encontrando esmeralda, ouro e prata na região. Estas
descobertas estimularam várias expedições, cujos desbravadores acabaram se
fixando residência na localidade, tendo como consequência um povoamento
desordenado e sem lei.
A ocupação da região de São João Del Rei, data do final do século XVII,
quando o paulista taubateano Tomé Portes Del-Rei instalou-se à margem esquerda
do Rio das Mortes, no entroncamento de trilhas importantes que ligavam o caminho
Geral do Sertão, denominado posteriormente por Caminho Velho. Este caminho
ligava São João Del-Rei a Baependi e Pouso Alto, derivando o percurso até São
Paulo, passando por Taubaté e na sequencia Parati e Rio de Janeiro. Era o único
caminho para se chegar ou sair da localidade, e desembocava na atual Rua Santo
Antônio, que naquela época era uma trilha estreita e sinuosa serpenteando o vale
entre o Córrego do Lenheiro e o sopé da Serra do Lenheiro. Este caminho era usado
por tropeiros, comerciantes e viajantes vindos de várias regiões do país. Seu
percurso ia desde as áreas próximas de mineração localizada na encosta da Serra
do lenheiro, (local hoje situado no triângulo formado pelas igrejas do Rosário,
Mercês e Nossa Senhora do Carmo), seguindo pela Rua do Barro Vermelho em
direção à região onde hoje está localizado o bairro de Matosinhos. Na época, esta
localização era privilegiada, pois, era a única via de acesso para as áreas de
mineração e do entroncamento de outros caminhos que ligavam ao Caminho Geral
do Sertão.
Neste ponto do arraial em 1702, o pequeno núcleo de habitantes liderados
por Tomé Portes Del-Rei plantava e criava animais que eram comercializados com
os viajantes que passavam por aquele ponto. Tomé Portes Del-Rei também
conquistou o direito de impor a cobrança pela travessia dos viajantes, ficando o local
conhecido como Porto Real da Passagem, e posteriormente, como Arraial Velho.
ANDRADE (2013)
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Figura 1- Porto Real, final do século XVII e inicio do século XVII. localidade onde os viajantes
pagavam pelo direito de passagem.
Fonte: Dangello, 2006, p. 72

Entretanto os primeiros sinais de ocupação datam de 1704, e é atribuído ao
paulista Lourenço Costa, líder dos mineradores que descobriram e passaram a
explorar ouro nas encostas da Serra do Lenheiro, precisamente no atual morro das
Mercês. Nesta região, eles construíram suas moradas rústicas, muito próximas as
minas de ouro com a intensão de vigiá-las. A descoberta e a exploração aurífera
atraíram outros mineradores vindos de várias partes do Brasil conhecidos como
Emboabas, que se fixaram no local dando origem ao núcleo de povoamento.
O núcleo de povoamento formado pelos Emboabas passou a ser conhecido
como Arraial Novo. As primeiras construções deste núcleo eram pequenas, rústicas
e primitivas e na sua maioria compostas de quatro esteios de pau, parede de pau-apique, piso de terra batida e cobertura de fibras vegetais e com pé direito muito
baixo. Nesta época foi construída com a mesma técnica e materiais das taperas a
primeira capela em honra a Nossa Senhora do Pilar.
O crescimento rápido e desordenado influenciado pela boa produção aurífera
provocou uma disputa territorial, entre os grupos do Arraial Velho liderado por Tome
Portes Del-Rei e os Emboabas, como eram conhecidos os ocupantes da região do
Arraial Novo. O conflito territorial ganhou proporções de guerra e de acordo com
Andrade (2013), o arraial, nesta ocasião, não tinha organização administrativa e nem
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justiça, a igreja é que desempenhava o papel moderador dos costumes em meio à
anarquia social. Mesmo tendo o domínio religioso sobre a população local a igreja
não foi capaz de apaziguar os ânimos dos grupos rivais ocorrendo assim o confronto
armado entre estes grupos, cujo embate ficou conhecido como Guerra dos
Emboabas. Nesta guerra, as rústicas e frágeis edificações incluindo a tosca capela
de Nossa Senhora do Pilar, foram usadas como elementos bélicos sendo
incendiadas com o objetivo de expulsar os inimigos.

A tática surtiu efeito e os

paulistas foram derrotados e enxotados da região, mas o arraial ficou arruinado.
Com o fim da guerra e a confirmação de riquezas minerais com boa produção
aurífera motivaram os mineradores a reconstruírem o núcleo habitacional. Para
estas novas construções eles utilizaram materiais mais resistentes, como a pedra,
madeira lavrada e o barro de várias maneiras gerando construções de Pau-a-pique,
adobe e a taipa de pilão para posteriormente usarem o tijolo de barro queimado
assim como as telhas de barro cozido.
Com o uso de materiais resistentes empregados nas novas construções
começa a surgir às primeiras coberturas de telha de barro. Segundo Maldos, (1997,
P.2 apud Andrade, 2013) há registro de editais da Câmara, em 1714, proibindo as
construções próximas das minas de ouro de usarem fibras vegetais na sua
cobertura, em razão da sua fragilidade e o risco de incêndio e decretando que as
coberturas das edificações fossem todas com telhas de barro.
No local da rústica capela que fora incendiada começa a ser erigida a igreja
Nossa Senhora do Pilar, motivando a troca do nome do lugarejo para Arraial Novo
de Nossa Senhora do Pilar. Mais tarde tornou-se Arraial Novo do Rio das Mortes e
posteriormente, em 1713, o Arraial é elevado a Vila de Portugal e recebe o nome de
São João Del-Rei em homenagem a Dom João V Rei de Portugal.
Em 1714 a Vila de São João Del-Rei obteve o posto de Comarca do Rio das
Mortes, abrangendo uma enorme extensão territorial que na atualidade engloba os
municípios demostrados no mapa a seguir.
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Figura 2 - Extenção territorial da Comarca do Rio das Mortes na época de sua elevação.
Fonte:Guimarães, 1996, P. 42, Apud Adrade, 2013

Figura 3 - Extenção territorial da Comarca do Rio das Mortes na atualidade.
Fonte:Guimarães, 1996, P. 42, Apud Adrade, 2013

A obtenção do posto de Comarca mostra quão importante era a Vila em
termos políticos e econômico no século XVIII, porém o desenvolvimento da cidade
se dava de forma desordenada e irregular, mas em harmonia com a topografia. O
crescimento da Vila se dava no sentido longitudinal no vale entre a margem
esquerda do Córrego do Lenheiro e a Serra do Lenheiro. A região de maior
aglutinação de moradias, comércio e movimentação de pessoas, era aquela mais
próxima da área de exploração mineral. Esta área compreende na atualidade, o
início da Rua Santo Antônio, logo atrás da Igreja do Rosário, indo ate a Igreja do
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Carmo e subindo a encosta da Serra do Lenheiro formando um triângulo com a
Igreja das Mercês.
Nesta região as edificações se aglomeravam de maneira desordenada, o que
implicava em vias de acessos sem planejamento, deste modo iam surgindo vielas
tortuosas, estreitas e alguns casos sem saída. O esquema de lotes urbanos quando
existia, seguiam um padrão, de frente estreita com grandes profundidades,
interligados por vielas de servidão, sendo que os lotes mais valorizados eram os que
tinham ligação com a margem esquerda do Córrego do Lenheiro. O Córrego nesta
época podia ser considerado um depositário de lixo e podridão, pois era usado para
escoar os excrementos e as imundices das residências próximas a ele. (Dornelles/
Brasileiro/ Dangelo,2014).
O governador da comarca Dom Brás Baltazar da Silveira visando conter a
aglomeração das edificações próximas as minas de ouro e incentivar a ocupação do
lado direito do Córrego do Lenheiro ordena a construção de pontes de madeira
sobre o Córrego do Lenheiro, o que possibilitou a ligação da região do Morro da
Forca, Bonfim e Matola. (Andrade , 2013)
Outra ação do governador após a construção das pontes, foi incentivar a
ocupação das terras do lado direito do rio, mandou construir moradias confortáveis e
cobertas com telhas de barro para os cidadãos ligados ao controle e a administração
da Coroa; pois a região era estratégica e ficava em frente as áreas de mineração.
Desde o início da ocupação da Vila, o poder eclesiástico exercia influência no
urbanismo e na arquitetura da cidade. Isto fica evidente nas construções de vários
edifícios religiosos em São João Del-Rei. Dentre eles figura as Igrejas: do Rosário
finalizada em 1719, a Matriz do Pilar em 1721, a Igreja do Carmo, em 1733 e a das
Mercês, em 1751. Estas igrejas estão localizadas entre à margem esquerda do
Córrego do Lenheiro e a encosta da Serra.
Líderes religiosos organizados em ordens e confrarias propiciaram a
construção das Igrejas de São Francisco finalizada em 1749, a Capela do Bomfim
em 1769, e posteriormente, a de São Gonçalo Garcia, em 1786. (Andrade, 2013,
pág. 26.)
As velhas pontes de madeira construídas em 1719, ligando a parte sul e norte
da cidade, viabilizaram a urbanização das terras do lado direito do Córrego do
Lenheiro, mas foram substituídas em 1800, por duas pontes compostas com
pesadas e robustas pedras assentadas com massa de areia e cal, sendo um grande
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feito para a época. A Ponte do Rosário foi a primeira a ser construída, ela é a ponte
que liga a região atrás da Igreja do Rosário, a região da Igreja de São Francisco e os
bairros do Morro da Forca e Bonfim.

Figura 4 - Ponte do Rosário- Foto: Sérgio Ramos

A segunda e mais conhecida na cidade é a Ponte da Cadeia, que foi
construída com as mesmas características da Ponte do Rosário e que teve
anteriormente outros nomes. Primeiramente foi denominada Ponte Nova por
substituir a velha ponte de madeira, depois passou a ser conhecida como Ponte
Nova da Intendência, pois o prédio da Intendência ficava ao lado da Ponte Nova.
Posteriormente, a Ponte da Intendência ficou conhecida como Ponte de Baixo, pelo
fato de estar localizada a algumas centenas de metros abaixo no sentido da
correnteza d’água do Córrego do Lenheiro, depois da Ponte do Rosário. Foi
denominada finalmente com o atual nome, Ponte da Cadeia devido ao
funcionamento da cadeia na parte de baixo do prédio, onde hoje funciona a
Prefeitura Municipal de São João, ao lado da referida ponte. Entretanto, o nome
oficial desta ponte, desde 1926, de acordo com a lei N° 469, de 21 de janeiro do
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mesmo ano é Ponte Municipal. (Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São
João Del-Rei P. 75/81).

Figura 5 - Ponte da Cadeia. Foto: Sérgio Ramos

Estas pontes são robustas, estreitas e possuem uma extensão avantajada
para a época em foram construídas. A solução encontrada pelos construtores para
vencer a distância de uma margem a outra do córrego foi construir arcos de pedras
em três lances, o que proporcionou além da resistência, funcionalidade e beleza. Um
feito marcante para a cidade naquela ocasião e mesmo após duzentos anos, o
magnífico monumento, continua sendo destaque no centro histórico de São João
Del-Rei. Outro fator importante a ser destacado foi a visão e a consciência dos
arquitetos que projetaram as pontes, pois ao construírem elevada do solo e com
ampla margem em relação ao leito do Córrego do Lenheiro, proporcionou de forma
eficiente espaço para que as águas das chuvas nas épocas das cheias, se
espraiassem sem causar alagamentos e danos às edificações.
Após dois séculos da construção das duas pontes de pedras em São João
Del-Rei, as mesmas continuam desempenhando importante função no fluxo viário da
cidade. Elas suportam um tráfego intenso de veículos diariamente, auxiliam no
escoamento de veículos que circulam no centro histórico contribuindo para melhorar
o caótico e intenso tráfico de veículos nesta região.
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As pontes de pedras são atrativas para os olhos e lentes dos fotógrafos que
visitam e os que moram em São João Del-Rei, contribuem para a harmonia
arquitetônica do Centro Histórico e são pontos turísticos obrigatório para quem visita
a cidade. Posteriormente, outras pontes foram construídas no leito do Rio, próximo
às antigas pontes de pedras, utilizando-se de novos materiais e tecnologias de
construções, mas apesar de serem resistentes e contribuírem para o escoamento do
transito de veículos de maneira eficiente, não há nada de relevante esteticamente ou
harmonicamente com a arquitetura do centro histórico, que mereça aqui registro
especial.

Figura 6 - Vista parcial da cidade de São João del-Rei, com a Catedral Basílica de N. Sra. do Pilar em
destaque. Ao fundo, a Igreja de N. Sra. das Mercês e o Solar do Barão de Itambé. Fotografia: 1971.
Fonte: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4205

5- Ciclos econômicos e os estilos arquitetônicos da cidade de São
João Del-Rei
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De acordo com Dornelles/ Brasileiro/ Dangelo/2014, São João Del-Rei foi se
urbanizando e sofrendo alterações nos estilos arquitetônicos devido aos ciclos
econômicos vivenciados ao longo de sua história. No trabalho dos autores há
registro de imagens de edifícios com estilos diversificados, que são classificados por
períodos e que de forma resumida descrevo-os a seguir.
Depois da fase de ocupação do território, no final século XVII até o ano de
1822, com a Proclamação da Independência do Brasil, a produção arquitetônica da
cidade deve ser entendida como estilo Colonial e refere-se ao Ciclo do Ouro. As
principais características deste ciclo são edificações com pé direito baixo, casa com
parede meia, fachadas simples geralmente compostas por uma porta e uma janela.
Nas casas maiores, duas, três ou mais janelas dispostas em configurações distintas
em relação à porta. A proteção das paredes contra as águas das chuvas
provenientes dos telhados eram feitas com beirais de cachorro, que consiste em
avançar com o madeiramento do telhado para fora da parede, permitindo assim a
extensão das telhas além das paredes, com o objetivo de dar proteção às frágeis
paredes compostas de argila das águas pluviais. Quanto à cor, a única opção era o
branco oriundo da pintura feita com cal conhecida como caiação. A caiação branca
nas paredes contrastava com os telhados em tons vermelhos, característicos das
telhas de barro, e com as madeiras das portas e janelas. Estes contrastes tonais
aliados aos relevos topográficos da região formava uma bela paisagem da cidade.
As ruas eram estreitas, a pavimentação quando existia era feita com pedras rústicas
de formato irregulares. O sistema de loteamento consistia em lotes estreitos e
alongados ligados por vielas de servidão, enquanto os terrenos mais valorizados
eram os que davam fundos para o Córrego do Lenheiro que serviam para escoar os
detritos produzidos pelos habitantes da cidade.
O Estilo Império, de acordo com o autor tem início em 1822, logo após o fim
do Ciclo do Ouro e se impõe como moda, até 1870. Neste período inicia-se as
construções de sobrados, com pé direito elevados e a introdução das vergas de
portas e janelas alteadas. Surgem as sacadas compostas com gradis de ferro
fundido importado, material também empregado nos portões. Amplia-se o uso de
materiais decorativos nas fachadas, cores fortes nos portais e batentes das janelas.
Neste período mesmo com a decadência da produção aurífera o comércio continua
forte e crescente devido a cidade está localizada no entroncamento de caminhos
importantes, o que possibilitava a chega e saída de mercadorias.

18
Consolidada a vocação para o comércio e a crescente demanda por
mercadorias, as edificações do centro da cidade sofrem alterações e os casarões
passam a ser transformados em sobrados onde a parte térrea são transformadas em
grandes lojas comerciais ou depósitos, enquanto as moradias das famílias passaram
a ser na parte superior das edificações.
A partir de 1870, o estilo Império começa a perder força, então entra em cena
o Ecletismo dividido em duas fases: a primeira sofre grande influência dos estilos
europeus e está ligada diretamente a implantação da Estrada de Ferro Oeste de
Minas na cidade. A ligação de São João Del-Rei com outros centros pela rede
ferroviária proporcionou a chegada de materiais importados como peças em ferro
fundido, vidros entre outros, além de mão-de-obra especializada formada pelos
engenheiros que implantaram a ferrovia e que projetaram várias obras na região. A
segunda fase, tem início por volta de 1930 e sofre a influência dos valores e estilos
da arquitetura da República Velha.
Na sequência do trabalho do autor, surge o estilo Protomoderno. A
arquitetura protomoderna refere-se à produção arquitetônica do fim do século XIX e
início do século XX, quando a pauta era a renovação da linguagem arquitetônica em
face das novas técnicas e demandas da sociedade industrial. Este estilo no dizer de
Dornelles, 2014 foi à última manifestação estilística da arquitetura da cidade,
estando vinculado ao ciclo econômico do período áureo das tecelagens em São
João Del-Rei. Entre 1945 e 1980, com a decadência econômica das fábricas de
tecidos entra em decadência também a produção arquitetônica e urbanística de São
João Del-Rei, que passa a ser projetada por desenhistas e engenheiros civis.
A partir de 1980 ate 2013, o autor registra que com a globalização, a falta de
gestão urbana aliada a deficiência de politicas habitacionais e a desigualdade social,
gerou a decadência da produção arquitetônica da cidade, com isto foi se perdendo a
cultura arquitetônica de estilo e sofisticação. Portanto neste período, de acordo com
Dornelles não há edificações arquitetônicas em São João Del-Rei que mereçam
registro relevante.
O aprofundamento deste estudo me possibilitou conhecer e entender a
formação urbana e arquitetônica da cidade de São João Del-Rei, que de maneira
desordenada, mas em harmonia com a natureza tornou-se esta maravilhosa cidade
que nos acolhe e encanta, tanto aos que aqui vivem como aqueles que a visitam.
Apesar de muitas edificações coloniais localizadas no centro histórico da cidade
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serem tombadas

pelo Patrimônio a nível Federal, Estadual e Municipal, não é

suficiente para evitar que sofram degradações. São vários fatores que contribuem
para a descaracterização das edificações coloniais tombadas, dentre eles, obras e
“puxadinhos’ irregulares que vão se proliferando causando grande impacto negativo
na paisagem urbana. Soma-se a estes aspectos outros fatores como os apetrechos
tecnológicos fixados nos telhados destas edificações, além de outros materiais
introduzidos pelo mercado, próprios do mundo moderno, que tem a finalidade de
trazerem mais conforto, praticidade e eficiência, mas que no entanto, não
conseguem se harmonizar com as edificações antigas. A consequência do uso
destes engenhos tecnológicos é a desarmonia e a descaracterização do conjunto
arquitetônico do centro histórico da cidade tombado pelo IPHAN.
"o tombamento é a forma de intervenção do Estado na propriedade
privada, que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional, assim considerado, pela legislação ordinária, ‘o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
etnográfico, bibliográfico ou artístico” (art. 1° do Decreto-Lei n°25 de
30/11/97)". Di Pietro, (2001; p. 131)

Dentre estes materiais poluentes podemos citar as antenas parabólicas com
diâmetro em torno de 3,5m; os painéis coletores de energia solar, as caixas d’agua,
principalmente as de cor azul; além do uso indiscriminado de telhas industrializadas
compostas com materiais e cores diversas , destoantes com os telhados de barro.
Este é um assunto complexo, e que contraria interesses particulares, mas é
um tema instigante para uma nova pesquisa.
A seguir imagens que exemplificam os aspectos degradantes da paisagem
urbana da cidade de São João Del-Rei.
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Figura 7- Poluição visual- Foto: Sérgio Ramos
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6- Motivação e inspiração artística para escolha do tema do TCC

Iniciei minhas atividades com cerâmica profissionalmente em agosto de
1985, quando constituí uma empresa individual cuja atividade principal era a
produção de objetos e utensílios de cerâmica. A localização da empresa foi
estrategicamente pensada e dentre outras opções, a eleita foi a Rua Santo Antônio.
Por razões comerciais utilizamos o próprio nome da Rua para compor o nome
fantasia da empresa, registrada como Artesanato Santo Antônio.
A escolha da Rua Santo Antônio em especial, para sediar o empreendimento
foi perceber o interesse dos turistas pela parte antiga da cidade e principalmente por
se tratar da antiga trilha de tropeiros, que se tornou a primeira rua do município de
São João Del-Rei. Esta rua ainda conserva edificações da época da colonização,
dentre elas destaca-se as casa de paredes tortas.
Esta rua era o único caminho para quem chegava ou saia da região,
desembocava onde hoje em dia está localizada a Igreja do Rosário, seguindo até a
Matriz Nossa Senhora do Pilar, indo em direção à Igreja do Carmo. Este trecho no
final do século XVII era chamado de Rua Direita, corruptela de Rua Direta, na
sequencia depois de passar pela Igreja do Carmo recebia o nome de Rua do Barro
vermelho, atual Rua Coronel Tamarindo. Este caminho ia em direção ao Porto Real
da Passagem localizado na região do bairro de Matozinhos.
O trajeto descrito acima é sinuoso, pois acompanha a curva de nível, no sopé
da Serra do Lenheiro. Este percurso passava próximo da região das primeiras minas
de ouro, fator este que propiciou o início da ocupação da Vila de São João Del Rei,
na área compreendida entre a Igreja do Rosário, Igreja Carmo e a Igreja das Mercês.
O nome dado à Rua Santo Antônio teve origem a partir da edificação de uma
singela capela no seu percurso, dedicada a Santo Antônio. Em sua fachada há uma
inscrição de 1881, mas historiadores afirmam que há documentos em que estão
registradas atividades religiosas desde 1765, quando foi oficializado o casamento de
um casal de escravos nesta capela.
A Rua Santo Antônio ainda preserva algumas construções do período colonial
edificadas com as técnicas de pau-a-pique, adobe e taipa de pilão. Estas casas
foram cobertas com telhas curvas de barro, conhecidas também como telha de bica
e canal; capa e bica e telha colonial. Uma das características marcantes nesta rua

22
são as casas de parede de meia. O sistema construtivo de parede de meia consiste
que, uma casa nova ao ser construída, possa aproveitar a parede da casa edificada
anteriormente. Esta técnica construtiva na época colonial, garantia segurança,
economia e estabilidade às delicadas edificações daquele período. A eficiência
deste sistema construtivo pode ser constatada ainda hoje, pois mesmo após séculos
de sua execução, ainda mantem de pé o conjunto arquitetônico da Rua.
Destaca-se no início da rua um trecho onde as casas foram construídas fora
do prumo, inclinadas para o interior do terreno, como se tivessem a intensão de
ampliar o espaçamento da rua que é estreita e sinuosa. Estes detalhes, apesar de
serem estranhos na atualidade são fortes atrativos turísticos. Uma simples pesquisa
na internet pode-se encontram-se vários registros fotográficos da Rua Santo
Antônio, mostrando o interesse para esse curioso conjunto arquitetônico de São
João Del Rei.
Devido a estas peculiaridades e, por ter vivido por vários anos nesta rua, é
que me sinto motivado a pesquisar as técnicas construtivas das edificações ali
existentes, as quais serão relatadas no decorrer do texto.
O resultado deste trabalho de pesquisa, me instigou a criar objetos de
cerâmica inspirados nos métodos construtivos da época colonial, utilizando a argila,
material que foi utilizado na construção daquelas edificações, disponível em
abundância na região onde se deu inicio da formação urbana da atual cidade de São
João Del-Rei.
Para o processamento do material utilizado nas construções, acrescentava-se
à argila areia, estrumes de animais e fibras vegetais, este composto era misturado e
transformado em uma argamassa de barro. O barro processado era então utilizado
em todas as etapas das edificações, indo do piso de terra batida ao teto, além da
cobertura com telhas de barro cozido.
O barro aparece como o principal material construtivo na época da ocupação
do território do Arraial Novo, proporcionando conforto térmico e proteção contra as
intempéries.
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7- Do barro ao barro: Do abrigo e conforto a objetos artísticos

O barro aparece como o principal material construtivo no século XIII
proporcionando conforto térmico, proteção, beleza e durabilidade. Na minha vida
profissional o barro é a principal matéria prima, com ele são confeccionados, potes,
jarras, moringas, panelas e outros objetos artesanais e artísticos. Neste sentido é
que faço uma ligação simbólica entre meu trabalho profissional como oleiro
fabricando potes na técnica de modelagem em torno elétrico, e os métodos
construtivos empregados nas edificações coloniais do século XVIII, os quais passo a
descrevê-los a seguir.
No início da ocupação de São João Del Rei os materiais utilizados nas
primeiras e rudes taperas eram paus roliços, barro e fibras vegetais. As construções
desta época eram rudimentares, pois de certa forma, eram provisórias por estarem
localizadas nas áreas de exploração de ouro no sopé da Serra do Lenheiro. Elas
serviam de abrigo para os mineradores e situavam em ponto estratégico próximo ao
local de exploração de ouro, de onde os trabalhadores podiam vigiar as minas.
Quando precisavam ampliar a área de mineração as taperas eram colocadas a baixo
e reconstruídas em outro local. Basicamente, as taperas eram compostas de quatro
esteios de madeira roliça para dar sustentação às paredes e cobertura, o piso era de
chão batido e a cobertura feita com palhas vegetais, o mesmo ocorrendo com as
paredes.
Com o aumento da população e a boa produção aurífera as construções
passaram a ter caráter definitivo exigindo um método construtivo mais eficiente e
materiais resistentes e duradouros. O método de construção das novas edificações
passou a ser o de “pau-a-pique”, técnica que se mostrou mais eficiente que o
método anterior utilizado na construção de taperas. “Taipa de sopapo” e “barro
armado” são outros nomes conhecidos deste sistema construtivo próprio do no inicio
do período colonial.
Este sistema de “pau-a-pique” tinha algumas vantagens: era de baixo custo,
pois os materiais empregados eram todos naturais e disponíveis nas áreas próximas
às edificações. Outro ponto a se considerar é que não exigia mão-de-obra
especializada, podendo empregar os índios e os negros nas construções das
moradias.
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Na construção com o método de “pau-a-pique” as paredes são formadas por
esteios de madeira nos cantos e outros de menor diâmetro entre os vãos, esta
estrutura é interligada horizontalmente por outras peças de madeira, de menor
espessura formando uma trama quadriculada que é fixada nos dois lados dos
esteios. Esta trama é amarrada com fibras vegetais, e posteriormente preenchida
com barro feito de terra argilosa misturada com fibras vegetais e estrume de gado.
Esta mistura é umedecida e pisoteada por um grupo de pessoas até adquirir uma
consistência ligante. O barro especialmente preparado é jogado aos sopapos na
trama de madeira devidamente preparada completando deste modo o fechamento
das paredes. Sílvio Colin, Arquitetura Colonial, p.13.
O sistema de cobertura das casas de “Pau-a-pique” consistia em uma
estrutura mestra, de peças de madeira roliça ou lavrada a machado e enterrada no
solo na vertical, conhecidos como esteios. Posteriormente os esteios recebiam
peças de madeira na horizontal, na parte superior, para dar sustentação a estrutura
da cobertura chamados de frechais. A estrutura dos frechais forma um triângulo que
é composto de peças de madeiras roliças denominados de caibros. Os caibros,
neste sistema construtivo, têm o diâmetro menor do que os frechais em que são
fixados, com um distanciamento em torno de 50 cm um do outro. Esta estrutura
forma um gradil com peças de madeira, com diâmetro aproximado de 4 cm,
chamadas de ripa que vão dar sustentação para fixar a cobertura, seja ela de fibras
vegetais ou telhas de barro.

Figura 8- Fonte Arquitetura colonial p.13 Silvio Colin

As coberturas eram de palhas de sapé e posteriormente foram sendo
substituída por telhas de barro chamadas de capa e canal, capa e bica ou telhas
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coloniais. Estas telhas eram moldadas por escravos de forma artesanal e
naturalmente devido à falta de domínio técnico na confecção, elas apresentavam
formas e tamanhos irregulares, assim como no acabamento. Devido a isso gerou a
crença popular errônea de que eram “feitas nas cochas”, expressão esta que ainda é
utilizado ate hoje na linguagem popular para designar qualquer coisa mal feita ou
irregular.

Figura 9- Fonte Arquitetura colonial p.13 Silvio Colin

O piso neste sistema consistia em uma mistura de argila vermelha misturadas
com cinzas de madeira, estrumes e sangue de animais, que tinham a função de dar
liga à mistura.

Feita a composição dos materiais em proporções adequadas a

mesma era umedecida e pisoteada para dar consistência à massa. Estando a massa
de argila no ponto de uso a mesma era distribuída de maneira nivelada pelo interior
da edificação e posteriormente compactada com pisoteio e soquetes de madeira.
Esta técnica é conhecida como chão batido.
Posteriormente a técnica de pau-a-pique foi sendo substituída pelo método
construtivo denominado taipa de pilão. Este método é antigo e largamente usado
pelos portugueses na Europa, consiste em socar uma mistura de argila vermelha
com areia, fibras vegetais, estrumes de gado e em alguns casos óleo de baleia em
proporções adequadas em uma forma de madeira denominada taipal ou taipais.
Estas formas de madeira são muito parecidas com as formas utilizadas hoje em dia
para concretar vigas, só que não tinha fundos. As dimensões das formas de taipal
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eram aproximadamente 1,0 m de altura por 3,0 a 4,0 m lateralmente e a espessura
dependia da altura e do peso que a parede ia suportar em geral entre 0,6 e 1,0 m.
A construção das paredes na técnica de taipa se da seguinte forma: Estando
a argamassa de barro preparada, e a forma de madeira apoiadas sobre a fundação
que pode ser de pedra ou madeira, coloca-se um camada entre 10 a 15 cm da
mistura dentro da forma e faz a compactação com um pilão feito de madeira. Este
procedimento faz com que a mistura perca porosidade e se adense ao máximo o
que é percebido através de sons metálicos característicos, significando o ponto ideal
da compactação. Após este procedimento a forma e erguida ou movida em sua
lateralidade e repete-se o processo.

Figura 10- Execução taipa de pilão. Imagem. BARDOU, 1981 P.20

8- Urbanização e métodos construtivos como inspiração
artística

Em minhas pesquisas encontrei registros de inúmeros objetos artísticos,
esculturas e artesanato em cerâmica que, cada qual a sua maneira, dialoga com
meu processo criativo e mesmo profissional, mas as minhas referencias para o
trabalho plástico de Conclusão de Curso é o estilo e a técnica desenvolvida pelo
ceramista internacional Peter Voulkus (1924-2002). Ele desenvolveu o método que
utiliza a modelagem de peças de argila em torno elétrico para confeccionar módulos,
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e na sequencia estes são trabalhados artisticamente, e de maneira espontânea são
organizados e unidos em um só conjunto escultórico.

Figura 11 - Escultura em Execução por Voulkus
Fonte: http://craftcouncil.org/post/week-craft-october-29-2014# acesso em 29/09/2015
Voulkus nasceu em 1924, na cidade de Bozeman Montana. Figura entre os
renomados artistas do século XX. Começou a trabalhar com argila em 1940, em
1951 obteve o titulo de mestrado pela Faculdade Califórnia de Artes e Ofícios em
Oakland, Califórnia.
De acordo a Jornalista Roberta Smith em matéria do New York Times, Peter
Voulkus ganhou reputação de Mestre de Técnicas de Cerâmica sendo reconhecido
e contemplado com vários prêmios e distinções. Ressalta ainda a contribuição do
trabalho de Voulkus para elevar a categoria de arte objetos produzidos no torno de
oleiro, pois até então a produção de objetos com esta técnica era considerada
artesanato.
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Outros artistas como Pablo Picasso também trabalhou com peças de
cerâmicas, pintando-as e modificando-as, mas que eram torneadas por oleiros.
Voulkus produzia suas próprias peças no torno, pois era um excelente oleiro. Seu
processo criativo era espontâneo, torneava módulos que posteriormente eram
modificados, deformados, furados, cortados e reconfigurados para compor uma nova
e expressiva escultura.
Peter Voulkus que até então produzia peças finas, alinhadas e graciosas para
atender demanda de lojas de alto padrão no ramo de decoração, então muda
radicalmente seu estilo, a partir de 1953, sob a influência de pintores abstratos e
escultores expressionistas. Voulkus passa então a produzir esculturas compostas
com peças modeladas por ele no torno de oleiro, mas transformadas em módulos
escultóricos muito expressivos.
Em 1954, Voulkus foi convidado para lecionar no Instituto CountyArt Los
Angeles, com sua chegada foi criado o Departamento de Cerâmica, fato que atraiu
muitos jovens, incluindo John Maso, Ken Preço, Billy Al Bengston e Paul Soldener.
Nesta época Voulkus modifica o seu estilo artístico e passa a trabalhar com
espontaneidade, abandonando de vez as formas convencionais de trabalhar com
argila no torno de oleiro.
Fonte: (http://www.franklloyd.com/dynamic/artist_bio.asp?ArtistID=34) acesso em 20/11/2015.

Figura 12- Escultura Peter Voulkus
Figura 13- Escultura Peter Voulkus
http://www.franklloyd.com/dynamic/artist_bio.asp?ArtistID=34
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9- Preparo da massa para confecção do trabalho plástico

A matéria prima usada na modelagem dos objetos artísticos do Trabalho de
Conclusão de Curso é argila e areia de procedência da região do Campo das
Vertentes em São João Del-Rei, Minas Gerais. A escolha desta argila desta argila
para realização dos trabalhos de TCC é motivado por duas causas: A primeira é que
ao longo de 30 anos a argila desta região vem sendo utilizada com sucesso nos
trabalhos em torno elétrico, cuja produção gera emprego e renda diretamente para
um grupo de 10 pessoas ligado a mim ao longo deste período. O segundo lugar tem
como objetivo aproveitar os conhecimentos adquiridos durante o curso de Artes
Aplicadas na disciplina de Ciências dos Materiais no sentido de melhorar as
propriedades desta argila para que ela possa ser utilizada nos trabalhos que serão
finalizados em queima de alta temperatura, (1250 graus). Sendo positivos os
resultados da massa cerâmica obtida com a composição areia e argila desta região,
além da realização do trabalho para o TCC teremos a possibilidade de ampliar e
diversificar a produção de objetos cerâmicos introduzindo a técnica de queima em
alta temperatura.

Esta argila não está caracterizada metodologicamente quanto a sua
refratariedade, perda ao fogo (retração), absorção d’agua e resistência mecânica.
Muito embora venha sendo utilizada na produção de objetos cerâmicos finalizados
em queima de baixa temperatura (900 graus).
Tendo em vista a possibilidade de finalizar as esculturas do TCC com técnicas
de queima em torno de 1250 graus, foram realizados testes empíricos com amostras
de argilas da região do Campo das Vertentes acrescidas com areia em estado
natural, com granulometria inferior a um milímetro. A adição de areia na argila tem o
objetivo de aumentar a resistência ao fogo, pois esta areia é composta por a sílica
(SiO2 )1 que tem o seu ponto de fusão entre 1600-1725ºC. A sílica usada na
composição da massa de argila encontra-se disponível na natureza em forma de
areia lavada. Esta areia é retirada por dragas, no leito do Rio das Mortes, cuja

1.

Sílica (SiO2 ):composto químico oxigenado (SiO 2) do silício encontrado em minerais, areias e silicatos, usados na fabricação de
vidro, cerâmicas, refratários etc.
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destinação é compor argamassas e concretos de cimento usados nas construções
civis da região de São João Del-Rey.
O critério utilizado para chegar à mistura eficiente, de areia com argila para
compor a massa foi a de acrescentar areia na argila em proporções crescentes,
definidas e com registro dos resultados em uma tabela conforme apresentado a
seguir. Em cada teste foi verificado de maneira empírica a plasticidade da massa,
retração, resistência mecânica e choque térmico.
A tabela de testes esta composta de 6(seis) colunas enumeradas na linha
abaixo dos resultados e 10(dez) linhas enumeradas formando uma tabela com os
dados obtidos nos testes.
Na coluna 2(dois) Argila em gramas, foi mantido 1Kg de argila em todos os
testes.
Na coluna 3(três) Areia em gramas, acrescentou-se 100 gramas de areia e
cada teste.
TI na coluna 4 (quatro) = Tamanho inicial, as medidas estão em milímetros e
foi coletada na amostra úmida.
TF na coluna 5 (cinco)= Tamanho final em milímetros é o resultado da
amostra depois da queima a 900 graus.
Coluna 6 (seis), mostra a porcentagem de retração da amostra úmida e após
a queima.
1TABELA TESTES: ARGILA E AREIA

Teste

Argila

Areia

TI

gramas

gramas

Tamanho
inicial

= TF

= %

Tamanho

em final

de

retração

em após

milímetros

milímetros

queima

112

94

15,2%

1

1000

2

1000

100

112

95,2

15%

3

1000

200

112

95,5

14,6%

4

1000

300

112

95,9

13%

5

1000

400

112

96,3

14%

6

1000

500

112

96,7

13,7%

7

1000

600

112

97,2

13,2%

8

1000

700

112

97,6

12,75%

a
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9

1000

800

112

98,8

11,9%

10

1000

900

112

99,1

11,5%

1

2

3

4

5

6

Fonte: Sérgio

Figura 14- Argila com 30% de areia - Foto: Sérgio
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Figura 15- Placas teste após a queima

Analise dos resultados

A massa composta com areia no quesito plasticidade, em testes de modelagem
no torno apresentou perda da mesma à medida que a porcentagem da areia
aumentava, sem contudo impedir a modelagem em torno de um cilindro com 10 cm
de altura. Este procedimento foi realizado do teste 1 ao 10.

Retração: Conforme demostrado na tabela, à medida que aumenta a quantidade
de areia a retração diminui e teoricamente melhora a refrateriedade da massa.

Resistencia mecânica: Com a massa úmida a composição com maior quantidade
de areia proporcionou uma melhor sustentabilidade da peça, mas após a queima, os
testes com maior índice de areia ficaram mais propícios a fraturas. No quesito
resistência mecânica os testes intermediários apresentaram um melhor resultado.

Choque térmico, o teste visando verificar a resistência da peça a mudanças
bruscas

de

temperatura

ocorreu

da

seguinte

forma:

Estando

as

peças

incandescentes na fornalha, as mesmas foram retiradas e colocadas diretamente em
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um balde com água em temperatura ambiente. O segundo teste foi retirá-la da
fornalha e colocá-la em um recipiente com serragens de madeira. O terceiro teste foi
proceder da mesma maneira, mas deixando a peça esfriar livremente em
temperatura ambiente.
Em todos os experimentos descritos acima não foi observado nenhuma anomalia
nos corpos de prova, sendo assim conclui-se que a massa resistiu ao choque
térmico.

Figura 16- Peças incandescentes Figura 17 Peças submetidas a choque térmico Figura 18 Resultado teste

Conclusão: O resultado obtido com a massa de n. 4 na tabela foi a que
equacionou as qualidades pretendidas para a realização do trabalho plástico em
argila para o TCC.

11-

Memorial descritivo dos trabalhos plástico

Definida a massa deu-se início a produção dos objetos artísticos para o TCC.
O conceito das esculturas tem como base a formação desordenada da cidade de
São João Del-Rey, assim como os métodos construtivos do período colonial. As
técnicas construtivas em questão são as denominadas Pau-a-pique, Taipa de pilão
e adobe. O principal material utilizado nas edificações com estas técnicas é o barro e
é dai que vem a ligação com o barro das edificações do período colonial com o barro
utilizados na elaboração de esculturas simbolizado o tema em questão.
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O processo criativo dos trabalhos plástico passou por varia etapas e
experimentos. Primeiramente foi pensado fazer esculturas utilizando o conceito da
telha curva de barro cozido (telha colonial). A forma da telha foi conseguida através
de um cone modelado no torno elétrico e posteriormente, quando este atinge o
estado de couro2 é dividido em duas partes, e em alguns caso em ate quatro partes.
Os módulos obtidos neste processo, cuja forma lembra as telhas curvas de barro
cozido, são unidos em um conjunto formando uma escultura.
A seguir o processo construtivo de uma escultura com este conceito.

Figura 19 Processo de modelagem de um cone em torno eletrico.

2

Estado em que a argila modelada encontra-se firme como se fosse uma borracha densa.
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Figura 20 - Processo de corte dos cones

Figura 21- Cones em ponto de couro divididos ao meio
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Figura 22- Peças divididas ao meio para compor as esculturas.

Figura 23- Metodo para dividir a peça em quatro partes.

Figura 24- Costura da argila para unir os modulos
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Colagem dos módulos para formar a escultura. Nesta etapa os módulos
devem estar em ponto de couro e serem escarificados em ambas as partes e
posteriormente untados com barbotina visando uma melhor coesão entre os
módulos.

Figura 25 - Exemplo de costura entre módulos em ponto de couro.

Figura 26- Escultura vista de frente

Figura 27- Escultura vista de lado
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Figura 28 – Esculturas com o conceito da forma da telha colonial

Esta ideia foi abandonada por ser previsível e não deixar fluir a espontaneidade
na construção das esculturas. Então surgiu a ideia de unir a minha experiência de
oleiro na fabricação de potes de barro com as referencias dos trabalhos de Peter
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Voulkus descritos anteriormente. A seguir o processo de execução dos trabalhos em
argila preparada para a realização do trabalho plástico.

1- Mistura de areia com argila na proporção de 30% com argila úmida.

Figura 29- Areia e argila teste 4 da tabela

2- Esta mistura foi laminada por duas vezes em cilindro mecânico com dois
roletes, sendo que na primeira lamina a abertura entre os roletes foi de 2(dois)
milímetros, enquanto na segunda lamina de massa a abertura foi de 0,7
milímetros entre as roletes.

Figura 30- Cilindro laminador

3- A massa depois de ser laminada por duas vezes é processada em uma
maromba3.

3

Maromba é uma máquina extrusora de argila, usada no beneficiamento e produção de massas cerâmica..
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Figura 31 - Maromba

4- A massa marombada então é sovada com as mãos em cima de uma mesa de
madeira.

Figura 32- Sova manual

5- Após a sova da argila, são separados diversos blocos de massa com
tamanhos e pesos distintos. Estes blocos são modelados no torno elétrico
transformando-se em peças com dimensões e formas diferenciadas uma das
outras.
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Figura 33- Modelagem em trono elétrico

Figura 34- Peças modeladas

6- O conjunto de peças modelados no torno é deixado a secar na sombra ate
adquirirem o ponto de couro, ou seja, firme com se fosse um borracha densa.
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7- Estando em ponto de couro as peças são cobertas com plásticos para evitar o
processo de evaporação de água e consequentemente a sua secagem
prematura, ficando em ponto de osso4, este processo de secagem antecipada
inviabilizaria o processo de desconstrução e reconstrução de uma nova obra.

8- Na sequencia é descrito a forma de construção de obras cuja técnica é
empregada em partes ou em sua totalidade em todas as obras realizadas
para o TCC.

9- As peças são escolhidas aleatoriamente e colocadas estrategicamente em
cima de uma base de madeira na horizontal e outra na vertical para dar
sustentação ao conjunto escultórico à medida que ele ganha altura e
lateralidade.
Esta técnica foi inspirada no método construtivo colonial conhecido como
Taipa de Pilão.

Figura 35 - Técnica construtiva do século XVII Taipa de Pilão, BARDOU, 1981 P.20

10- O processo segue com a mesma técnica entremeando peças com dimensões
maiores contrapondo com as peças menores. Este processo construtivo causa
trincas nas paredes das peças por estar em estado de couro avançado, quase
chegando ao estado de osso. É necessário que as peças estejam neste estagio,
pois só assim os módulos posicionados na base do conjunto escultórico
conseguem suportar o peso dos demais colocados na parte superior da obra.

4

Ponto de osso é o estado em que a peça de argila encontra-se seca não sendo mais possível sua trabalhabilidade.

42
11- Entre uma peça e outra são realizadas costuras com argila para unir as
peças em um só bloco.

Figura 36 Detalhe de costura entre os módulos de argila Figura 37 – Costura entre peças

Figura 38- Peça costurada em ponto de coura

12- Durante a montagem da escultura ocorreu fissuras em alguns módulos, para
corrigir o problema foi necessário escavar a trinca, escarificar as
extremidades e em seguida com auxilio de uma escova foi aplicado barbotina
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5

na parte escarificada. Realizados estes procedimentos a fenda é preenchida

com argila a e na sequencia deu-se acabamento.

Figura 39-Trinca ocorrida após modelagem

Figura 41- Aplicação de barbotina

Figura 40 Escarificarão da fenda

Figura 42- Problema corrigido

13- Após as correções a escultura é deixada secar a sombra ate o ponto de
osso.
14- Após a peça estar seca é levada ao forno a lenha para ser queimada a
temperatura de 900 graus em forno a lenha.

5

Barbotina é a argila misturada com água em estado pastoso. Usa-se para unir pedaços de argila
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Figura 43- Forno a lenha

Figura 44- Fornalha durante processo de queima

Os processos descritos anteriormente são básicos, e empregados na confecção das
esculturas do trabalho plástico para o TCC cujas peculiaridades de cada escultura
são descrita a seguir.

Escultura: Aglutinação
Técnica:
Modelagem em Torno elétrico e
montagem inspirada no método
construtivo do período colonial
denominada Taipa de Pilão.

Figura 45 Escultura queimada a 900º
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Figura 46 Escultura Aglutinação após queima em forno catenário cone 10

O conceito desta obra é a formação desordenada da cidade de São João DelRey. Na época não havia planejamento urbanístico e a população aumentava
rapidamente devido a noticia da descoberta de ouro na região. Para suprir a
demanda habitacional da época as casas iam sendo construídas uma encostada na
outra, se aglutinando de forma aleatória, mas em harmonia com a topografia local.
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Escultura: Pau-a-pique

Figura 47 Escultura Pau-A-Pique em ponto de couro

Técnica: Modelagem em Torno elétrico e montagem inspirada no método construtivo
do período colonial denominada pau-a-pique.
Esta obra simbolicamente representa a parede de pau-a-pique, onde a
estrutura de madeira na vertical da sustentação ao gradil que recebe o barro
utilizado no fechamento das paredes.
A característica marcante das paredes de pau-a-pique são a rusticidade e as trincas
causadas pela retração do barro.
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Figura 48 Escultura Pau-A-Pique após queima em forno catenário Cone 10

Escultura: Nome Adobe

Figura 49 Escultura Adobe em ponto de osso

Técnica: Modelagem em Torno elétrico e montagem em cima de uma madeira na
posição horizontal. Esta técnica deixou um lado reto simbolizando a parede e o outro
lado abaulado registrando a forma de peça feita no torno.
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A obra em questão simboliza as paredes de adobe que é uma espécie
de tijolo de barro cru usado para construir paredes nas edificações coloniais do
século XVIII. Nesta técnica os tijolos de adobe eram assentados um em cima do
outro, mas desencontrados para dar maior resistência às paredes.
Esta obra sofreu um acidente durante o carregamento do forno para queima,
ficando a mesma reduzida em seu tamanho, mas preservando a ideia de simbolizar
o método construtivo utilizado na época.

Figura 50 Escultura Adobe em ponto de osso
Figura 51 Escultura Adobe quebrada
Figura 52 Escultura Adobe em tamanho reduzido após acidente

Figura 53 - Escultura Adobe depois da queima cone nº10
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Processo construtivo da obra Adobe

Figura 54- Módulos para compor a escultura

Figura 55- Peça na horizontal em ponto de couro na horizontal
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Escultura: Nome Arco
Técnica: Técnica: Modelagem em Torno elétrico e montagem na horizontal em cima
de uma tabua.

Figura 56 Escultura Arco 1 biscoitada a 900º

Figura 57 Escultura Arco 2 Biscoitada (900º) Figura
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A representação simbólica desta peça são os arcos das pontes centenárias
confeccionadas em pedras localizadas no centro da cidade de São João Del-Rey,
assim com as platibandas alteadas da porta e janelas dos sobrados coloniais.

Figura 58 Escultura Arco 2 após queima forno catenário cone 10

Figura 59 Escultura Arco 1 depois da queima forno catenário cone 10
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Esta escultura sofreu deformações no processo de queima em forno catenário
a alta temperatura 1300º( Hum mil e trezentos graus) cone 10.
Com este método foram realizadas várias maquetes e outras esculturas
valendo-se do conceito da urbanização e arquitetura colonial de São João Del-Rei.
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Figura 60 Estudos em maquetes para elaboração de esculturas

Concluída a queima das obras de arte em forno a lenha a temperatura de
900 graus, as mesmas foram submetidas a queima de alta temperatura em um forno
a lenha modelo catenário a temperatura de 1300 graus. Este ponto é atestado pela
inclinação do cone pirométrico6 n 10 estrategicamente colocado no interior do forno
em que foram queimadas as peças artísticas, muito embora o termopar usado para
auxiliar na aferição da temperatura interna do forno registrar temperatura de 1153
graus após 6;42h (seis horas e quarenta e dois minutos) de queima. Depois deste
registro ignorou-se a leitura do termopar por observar a inclinação do cone
pirométrico n 8 o que representa uma temperatura de (1260 graus )de acordo com a
tabela

fornecida

pela

Empresa

cone

Brasil

(disponível

em:

http://www.conespirometricos.com.br/p/nossa-tabela-de-temperatura-doscones.html). Decorridos 91 minutos do registro anterior às 15:33hs registrou a
inclinação do cone 9 (1280) de acordo com a tabela consultada anteriormente e as
15:55 houve o registro do cone 10 (1300) graus.
2TABELA DE REGISTRO DE TEMPERATURA

Horas

Temperatura Termopar Tipo K

8:00

Inicio

9:45

220º (termopar tipo K)

10:00

320º (termopar tipo K)

10:45

390º (termopar tipo K)

11:10

495º (termopar tipo K)

11:40

562º (termopar tipo K)

12:00

606º (termopar tipo K)

12:42

804º (termopar tipo K)

13:42

1009º (termopar tipo K)

14:42

1153º (termopar tipo K)

15:33

Queda do cone n°8 (1260º)

15:45

Queda do cone n° 9 (1280º)

6

Material cerâmico feito para fundir a uma temperatura determinada.
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15:55

Queda do cone N°10 (1300°)

Fonte: Cronograma queima dia 21/11/2015-UFSJ

Figura 61- Registro dados queima 21/nov./2015 forno catenário UFSJ

Figura 62- Peças após queima em cone n°10
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O

objetivo

desta

etapa

consiste

em checar

a resistência

e

o

comportamento na massa cerâmica a alta temperatura e também realçar os efeitos
rústicos das trincas e dilatações provocados nas esculturas visando caracterizar
simbolicamente a rusticidade das texturas encontradas nas paredes de pau-a-pique
do período colonial. Neste sentido não optamos pela aplicação de esmalte, pois a
intensão é manter a obra o mais natural possível.
O resultado ficou dentro do esperado no que se refere à textura, cor e
resistência das peças para o TCC, mas, no entanto algumas peças apresentaram
alguns problemas estruturais que merecem ser estudados em busca de correção
destes aspectos observados, evitando assim transtornos nos próximos trabalhos.
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Figura 63 – Peças queimadas em forno catenário cone nº (1300)
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12- Considerações finais

Este trabalho proporcionou um amplo conhecimento sobre esta bela e
acolhedora cidade de São João Del-Rey. Também foi uma excelente oportunidade
de reviver minha historia profissional, que de certa forma influenciou na escolha
deste tema. Em termos técnicos foi uma ótima oportunidade em colocar em prática
conhecimentos adquirido no decorrer do curso de Artes Aplicadas. O assunto
abordado sobre urbanismo, arquitetura, técnicas construtivas entre outros conceitos
estudados durante a pesquisa, enriqueceram o meu universo cultural, e ampliou de
forma significativa meus conhecimentos, assim como as oportunidades de trabalhar
novos conceitos na área profissional visando atender a demanda de um publico
consumidor de arte e artesanato em cerâmica que frequenta a cidade de São João
Del-Rey.
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