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RESUMO 

 

O trabalho consiste em apresentar uma composição de variadas peças 

quadrangulares constituídas de cimento, feitas a partir do desenvolvimento de uma nova 

técnica de afresco. Esta técnica é inspirada no afresco tradicional e seu desenvolvimento no 

ambiente acadêmico propiciou novas alternativas de processos e soluções. Durante o 

processo de fabricação das peças, a imagem é pintada ou impressa em diferentes tipos de 

acetato. Este material é depositado no fundo de fôrmas de madeira, em seguida é 

despejada a argamassa ainda fresca por cima destas imagens. Desta ação ocorre, durante 

a cura do cimento, a transferência das imagens presentes no acetato para superfície das 

peças. As imagens transferidas para as peças possuem pinceladas abstratas de cor azul, 

que são formas inspiradas na arte asiática da porcelana e da pintura sumi-ê, mais 

precisamente, as artes chinesa e japonesa. Em todas as peças existem as mesmas 

medidas de altura e comprimento, com isso a face de cada peça possui a configuração 

regular do quadrado. A profundidade em algumas peças variam entre 2, 3 e 5 cm. Em outras 

peças, a profundidade segue a mesma medida de sua altura e comprimento, trazendo assim 

a geometria do cubo. As alturas das peças variam, assim como a medida do quadrado 

obedecem a um múltiplo (62,15cm), a fim de possibilitar variações formais na composição 

do todo. Toda essa geometria está ligada a um processo peculiar, onde o conteúdo visual 

de cada módulo tem uma autonomia estética, arraigado a uma metodologia sobre conceitos 

de experimentação, caos, seguida da instauração de uma ordem (Plaza) e percepção do 

acaso (Ostrower). Assim, a pintura é executada, gerando uma variedade de possibilidades 

composicionais, permitindo sua aplicação no design, arquitetura e nas artes visuais.  

Palavras chaves: 1.Técnica de Afresco. 2.Porcelana asiática. 3.Sumi-ê. 4.Módulos. 

5.Autonomia Estética.  
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ABSTRACT 

The work consists in presenting a composition of various quadrangular pieces made 

of cement, made from the development of a new technique of fresco. This technique is 

inspired by the traditional fresco and its development in the academic environment provided 

new alternatives of processes and solutions. During the process of manufacturing of the 

pieces, the image is painted or printed on different types of plastic acetate. This material is 

placed on the bottom of wooden formworks, then the fresh cement mortar is poured over 

these images. During the cement drying, the transfer of the images present in the plastic 

acetate to the surface of the pieces occurs. The images transferred to the cement pieces 

feature abstract brushstrokes of blue color, which are forms inspired by Asian porcelain and 

Sumi-ê painting, more precisely, the Chinese and Japanese arts. All the pieces have the 

same measures in what consists height and length, and with that the face of each piece has 

the regular configuration of a square. The depth in some pieces range between 2, 3 and 5 

centimeters. In other pieces, the depth follows the same measure of its height and length, 

thus bringing the geometry of the cube. The heights of the pieces vary, as well as the 

measure of the square obey to a multiple (62.15 centimeters), in order to allow formal 

variations in the composition of the whole work. All this geometry is linked to a peculiar 

process, where the visual content of each module has an aesthetic autonomy, rooted in a 

methodology about concepts of experimentation, chaos, followed by the establishment of an 

order (Plaza) and perception of chance (Ostrower). In this way, the painting is executed, 

generating a variety of compositional possibilities, allowing its application in the design, 

architecture and visual arts. 

Keywords: 1. Fresco technique. 2. Asian porcelain. 3. Sumi-ê. 4. Module. 5. Aesthetic 

Autonomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de mostrar um produto artístico que apresente, por 

suas características singulares, uma flexibilidade no uso em outras áreas, como espaços 

artísticos, arquitetônicos e urbanos, pois este produto se articula com estes espaços. A 

intenção, ao apresentar esta pesquisa, é abrir a possibilidade de viabilizar um produto de 

grande alcance quanto as suas possibilidades, podendo transitar e intervir no espaço 

arquitetônico e urbano. 

 A pesquisa investiga os caminhos na busca por uma obra que possibilite a sua 

inserção nos mais variados espaços, que aqui é explorada e legitimada através de variados 

conceitos, dentre os quais estão presentes dentro dos pensamentos que regem o fazer 

artístico e arquitetônico. 

Neste trabalho a pesquisa tem a intenção de trazer o pensamento científico, como o 

modo de demonstrar os variados métodos empíricos empregados para alcançar a plena 

execução da obra artística, desdobramentos e suas relações que se expandem além de sua 

competência. 

 Carregando em si o caráter empírico, a construção do conceito do trabalho foi 

surgindo á medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida, visto que a criação do produto 

não obtivera um projeto pré-estabelecido, mas aqui construindo um método, a partir de 

acasos, decorrentes de uma série de experimentações.  

Esta pesquisa demonstra o desenvolvimento do trabalho artístico, a partir da 

proposição de estabelecer uma divisão em etapas, e a partir destas etapas apresentar os 

caminhos traçados e o seu objetivo final. 

Além disto, a pesquisa conceitua o pensamento no momento que demonstra a 

funcionalidade da obra. Esta ação se inicia a partir da visão unitária de cada peça, partindo 

em um segundo momento, para composições mais complexas, das quais são constituídas 

pelo conjunto de variadas peças de diferentes tamanhos. 
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PROBLEMÁTICA 

 

Arte vs Arquitetura 

Ao longo do tempo a ideia a respeito de uma cidade ideal não existe, dentro do 

espaço urbano tudo se contamina e se transforma o tempo todo. As metrópoles pressupõem 

uma dinâmica de mutações, que a cidade idealizada pelos modernos não consegue 

absorver, isto se dá graças à condição metropolitana ser fragmentada, difusa, amórfica, 

ilimitada e fora de um controle. O caos e a ordem são dicotomias destruídas e não existem 

conceitos pré-determinados. 

“Não é só o território do museu, como quase exclusivo container de 
obras e trabalhos de arte contemporânea. Fruto desta 
desterritorialização, as relações da arte multiplicam-se por meio de 
vinculações: arte/cidade, arte/natureza, arte/vida”. (NAVAS, 2009, 
p.60). 
 

 Segundo a afirmação do artista Richard Serra 1 , arquitetos são extremamente 

reacionários, quando adaptam a arte a partir de uma pré-definição diluída na arquitetura, 

para Serra a arte, quando inserida a partir desta concepção diluída, deixa de servir a ela 

mesma e assim é forçada ou persuadida a servir valores alheios.  

 A arte só existe para as audiências urbanas, sejam as massas ou guetos. A arte na 

cidade faz uso da diversidade estrutural e ativa espaços segregados, dinamiza os lugares 

abandonados e revitaliza edifícios históricos, além de dar ressignificação à relação entre a 

arte e a arquitetura. 

 Todos os espaços da cidade têm potencialidade para abrigar obras de arte 

contemporânea, graças a isto, a arte reestrutura os espaços construídos e subverte a 

ordem, criando assim seus próprios espaços. 

                                       

 

 

1
 Richard Serra (1938 – atual): é um escultor e artista de vídeo minimalista americano conhecido por trabalhar 

com montagens em larga escala de chapas metálicas. 

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra> 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra
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“Se existe uma evidência neste campo é que as práticas artísticas 
contemporâneas “funcionam” em diversas localizações. Porque a arte 
não para de negociar seus âmbitos, ou seja, cultiva a prosperidade 
fronteiriça de suas ações paralelamente à reflexão de suas inscrições 
espaciais. Muitas vezes trabalho e lugar não se diferenciam, se 
interpenetram. (...) a grande mudança é que a arte não precisa agora 
de contar com um território, ela pode criá-lo.” (NAVAS, 2009, p.61/62) 

 

Figura 1. Detalhe da Holocaust-Denkmal Figura 2. Vista da Holocaust-Denkmal 

  
 

FONTE FIGURAS 01-02: TAKAHACHI, Estela 

 

 A partir da arquitetura cultural, os museus contemporâneos expressam uma 

dicotomia conflitante entre a arte e o espaço construído, aqui a Arquitetura e as exposições 

sofrem um processo de estetização em suas apresentações.  

 Os museus tornam-se monumentais, seus espaços emblemáticos são o símbolo 

local e internacional de poder, status, distinção cultural e inovação arquitetural, e nestes 

espaços passam obrigatoriamente o circuito internacional da arte contemporânea. 

 Os museus que fazem uso do conceito “Cubo Branco” possuem em sua estrutura 

espacial planos livres superpostos, em alguns casos acessíveis ao espectador por meio de 

escadas rolantes. Estes museus possuem espaços que propiciam uma regularidade no 

percurso do observador. Um exemplo disso, ao estilo “cubo branco” é o MoMA, em Nova 

York. 

 Outro exemplo de museu que se opõe ao conceito de espaço “cubo branco” é o 

Guggenheim Museum; aqui os planos projetados em formato espiral denotam uma 

ocupação espacial de progressão contínua e uniforme, garantindo uma nova relação com o 

público. 
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“Formatado sob os mais rígidos preceitos modernos, o espaço do 
MOMA emoldura-se no conceito de cubo branco e, como tal, requer 
do espectador uma atitude passiva contida, contemplativa, quase 
ritualística, que privilegia uma experimentação perceptiva 
museográfica subordinada à linearidade histórica – ao contrário 
moderno também purista do Guggenheim, cujos planos ascendentes 
e espiralados, moldados sob o pragmatismo da ação, privilegiam o 
movimento, suscitando, portanto, a experimentação física do 
expectador. A partir deste raciocínio, se estabelecermos uma 
analogia entre os espaços do Guggenheim e do MOMA, podemos 
notar que, sob uma perspectiva histórica, a proposta de 
temporalidades diferentes implica o uso de lógicas museográficas 
distintas.” (CASTILLO, 2008, p.118). 

 

Figura 3. Fachada do MoMA em Nova Iorque Figura 4. Interior do MoMA em Nova Iorque 

  
 

FONTE FIGURAS 03-04: TAKAHACHI, Estela 

 

Figura 5. Fachada do Solomon R. 
Guggenheim Museum de Nova Iorque 

Figura 6. Vista da cúpula do Solomon R. 
Guggenheim Museum de Nova Iorque 

  
 

FONTE FIGURAS 05-06: TAKAHACHI, Estela 
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Figura 7. Vista dos corredores do Solomon R. Guggenheim Museum em Nova Iorque 

 

 
 

FONTE FIGURA 07: SOUSA, Gisela 

 

O espaço consagrado do cubo branco ainda hoje é uma forma possível para 

exposições, porém ele não é o único tipo de espaço expositivo que existe. Os espaços 

“cubo branco” não são os melhores tipos de espaços para se adaptar as experimentações 

da arte contemporânea, pois o cubo branco não permite uma arte que interaja diretamente 

com o espaço construído como as instalações, o site specific e o in situ. 

“O espaço do museu deixa de ser o espaço final de consagração da 
obra, mas se torna ponto de partida pela densidade de seus sentidos 
simbólicos. O museu se torna moldura e contexto, “matéria- prima da 
criação”. Obviamente dentro dessa concepção todos os conceitos 
mais tradicionais voltados à permanência, ao previamente 
estabelecido, ao estático devem ser reexaminados.” (FREIRE, 1999, 
p.51) 

 A arte contemporânea pede um maior diálogo entre arquitetura e artes visuais, a fim 

de consolidar o que já foi discutido no modernismo: a síntese das artes. Nos dias atuais a 

arte ganha outras necessidades e dimensões, a busca não é por uma síntese, mas sim, por 

uma integração entre a arquitetura e a arte. 

 

Arte e Arquitetura da corrente modernista até a contemporânea 

A partir do minimalismo presente nas vanguardas do sec. XX, a arte se torna parte 

de um projeto pré-definido, e desta maneira, é sintetizada à arquitetura moderna quando 

inserida aos espaços urbanos a partir da homogeneidade das linguagens. Aqui a arte 

obedece a um princípio funcionalista, este modelo difere das cidades contemporâneas, pois 

na contemporaneidade, a arte se integra com a arquitetura por meio do hibridismo, da 

miscigenação e da metamorfose. 
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Ainda no modelo da arquitetura contemporânea, há uma diferenciação ao modelo de 

arquitetura moderna graças a criação de novas linguagens que estão sempre em transições: 

intervenções, arte/processo, uso de equipamentos eletrônicos, hologramas, bioart, webart, 

livros de artista. “Não há mais uma aceitação universal da Arquitetura como analogia universal do 

projeto” (BANHAM, 1961, p.44). 

 Na arquitetura contemporânea a arte segue o modelo da fragmentação, as inserções 

das obras de arte nos espaços urbanos são caracterizadas pela pluralidade, 

descontinuidade e ruptura.  

“O que a história nos mostrará nos anos seguintes é que estas, e as 
posteriores, manifestações das artes urbanas vivem da diversidade e 
do caos das cidades, longe das sistematizações e ordenações que 
estão implícitas – mas nunca alcançadas – nos projetos modernos.” 
(BASSANI, 2009, P.8) 

 

Figura 8. Parte de trás da Capela Curial de 
São Francisco de Assis em Belo Horizonte, 

Brasil 

Figura 9. Vista do interior da Capela Curial de 
São Francisco de Assis em Belo Horizonte, 

Brasil 

  
 

FONTE FIGURAS 08-09: TAKAHACHI, Estela 

 

Nas cidades modernas a síntese das artes não segue uma espontaneidade, se opõe 

às cidades medievais onde o ambiente é construído através da sobreposição de camadas 

históricas, e a arte neste contexto, reafirma cotidianamente a história e a cultura da cidade. 
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“A cidade é obra de arte, mas em seus espaços existem as demais 
obras (sub-temas do urbanismo elevada à arte) com seus 
vocabulários e sintaxes próprias, no intra-urbano arquitetura é 
arquitetura, escultura é escultura, pintura é pintura, não se misturam 
não se contaminam dividem civilizadamente espaços na cidade. As 
relações entre artes diferentes são pré-definidas e previsíveis, fazem 
parte do plano e do projeto.” (BASSANI, 2009,p.11) 
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OBJETIVOS 

 

Os objetivos neste trabalho seguem as seguintes especificações: 

 Contribuição para o contexto urbano a partir de uma obra concebida dentro de um 

modelo fragmentado, construído a partir da pluralidade, da descontinuidade e 

ruptura. 

 Propiciar a transição entre diferentes tipos de espaços, que vai do espaço ao estilo 

“Cubo Branco”, até o espaço Urbano. 

 Trazer uma materialidade evidente na obra a partir de três momentos: 

a) Por meio de sua geometria (volumetria) como um suporte físico para a pintura de 

expressão abstrata. 

b) Através do caráter efêmero da pintura que se origina dos gestos das pinceladas. 

c) A partir da contraposição entre a estrutura física da peça e a pintura abstrata, da 

qual gera uma dualidade que potencializa a materialidade. 

 Contextualizar a obra nos espaços urbanos e arquitetônicos, abertos e fechados, 

através de agentes dicotômicos, estes que geram a harmonia tanto no equilíbrio 

físico da plasticidade, quanto no conceito geral da obra. 
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CAPITULO 1. METODOLOGIA 

 

1.2 Objeto de Pesquisa 

A concepção do trabalho artístico deu início no ano de 2016 e foi desenvolvida 

dentro do ambiente acadêmico. A idéia inicial era desenvolver uma peça constituída por 

cimento branco a partir de uma nova técnica de afresco2. 

Figura 10. Desenho em transparência 
utilizando pigmento para cimento. 

 

Figura 11. Desenho em transparência utilizando 
pigmento para cimento. 

 

 

 

Figura 12. Experimentação do traço da 
argamassa. 

 

Figura 13. Concepção das fôrmas de madeira. 

 
FONTE FIGURAS 10-13: TAKAHACHI, Estela 

 

                                       

 

 

2
 Técnica de pintura mural, executada sobre uma base de gesso ou nata de cal ainda úmida - por isso o nome 

derivado da expressão italiana fresco, de mesmo significado no português - na qual o artista deve 
aplicar pigmentos puros diluídos somente em água. 
Fonte: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo26/afresco> 
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A pesquisa visa demonstrar alguns procedimentos e métodos e, a partir disto, há o 

desenvolvimento da proposta a respeito da técnica de afresco empregada.  

No processo desta técnica imagens são desenhadas ou impressas sobre superfícies 

diversas de folhas de transparência, figuras 10 e 11, e quando entram em contato com a 

argamassa branca ainda fresca, há a transferência da imagem presente na folha para a 

superfície da peça. Este processo de transferência ocorre durante a cura do cimento. 

As imagens acima demonstram a concepção do trabalho a partir de três momentos: 

a execução de desenhos testando o uso do pigmento azul em tipos de folha de 

transparência, figuras 10 e 11, a experimentação do traço da argamassa, figura 12, e a 

concepção das fôrmas de madeira para delimitar a geometria de cada peça, figura 13. 

No processo foram testados diferentes tipos de materiais, como folhas de acetato e 

transparências para retroprojetor. Também foram testados variados tipos de tintas na 

confecção do desenho (de pigmentos para cimento, até impressões realizadas a partir de 

impressoras do tipo jatos de tinta). Foi levado em consideração o traço da argamassa, cuja 

consistência apresentava-se ora mais líquida, ora menos líquida e mais densa. Para a 

receita da argamassa no primeiro momento, utilizou-se a proporção de duas partes de areia 

fina - 0,05 a 0,042mm, para uma parte de cimento branco Portland. 

No processo da técnica o desenho executado é depositado no funda da fôrma, figura 

14, em seguida despeja-se por cima a argamassa fresca, figura 15 e 16. Em seguida, a 

peça é vibrada manualmente para tirar as bolhas de ar, deixando assim a argamassa 

compacta (ver figura 17). 

Após inúmeras tentativas, foi alcançado um método de transferência das imagens 

tanto desenhada quanto da impressa; as imagens saem das folhas de transparência indo 

até a superfície das peças de cimento (figura 18). 
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Figura 14. Desenho executado e 
depositado no fundo da fôrma. 

Figura 15. Despejo da argamassa sobre o 
desenho 

 
 

FONTE FIGURAS 14-15: foto de TAKAHACHI, Estela 

 

Figura 16. Despejo da argamassa sobre o 
desenho. 

Figura 17. Vibração manual da argamassa 
ainda fresca. 

  

 

Figura 18. Imagens transferidas da folha de transparência até a superfície da peça.  

 
 

FONTE FIGURAS 16-18: foto de TAKAHACHI, Estela 

 

O processo de fabricação da peça começa pela pintura executada sobre o acetato no 

fundo da fôrma (Figura 14), em seguida é depositada a argamassa sobre a pintura (Figura 

15) até o preenchimento completo da fôrma (Figura 16). É necessário vibrar a peça 

manualmente para retirar eventuais bolhas de ar das quais possam acarretar falhas na peça 
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(Figura 17). A partir de então o processo de cura do cimento é iniciado por 28 dias até que a 

peça esteja finalizada (Figura 18). 

A partir destes resultados também foram estabelecidos níveis de transferências. 

Estes níveis variam do grau mais preciso ao menos preciso. O parâmetro para determinar o 

nível de precisão leva em consideração a intensidade da cor, também são analisadas 

eventuais falhas, presentes na imagem transferida. 

Outras variáveis também influenciam os resultados finais, pois foram observadas 

diferentes marcas dos pigmentos, para cimento, utilizados para executar os desenhos. Por 

exemplo, a partir de uma mesma cor, os tons variavam do mais claro ao mais intenso, indo 

para o mais escuro. 

Figura 19. Diferenças nos níveis de transferência 

das imagens com falhas na cor e na forma 

possuem menor nível de precisão 

 

Figura 20. Diferença nos níveis de 
transferência das imagens com poucas falhas 

na cor e na forma possui maior nível de 
precisão 

 

 

FONTE FIGURAS 19-20: foto de TAKAHACHI, Estela 

 

Nas duas imagens acima estão demonstrados os diferentes níveis de transferências 

dos desenhos sobre a superfície do cimento. O traço da argamassa utilizada no processo 

das duas peças foi o mesmo, ou seja, uma argamassa não tão líquida nem tão seca. Foi 

observado que em cada uma das peças foram utilizados materiais diversos. 

Na peça da figura 19 utilizou-se folha de transparência incolor e pigmento para 

cimento da marca “Xadrez”- aqui a peça possui medida de 10 X 10 cm. A peça da figura 20 
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utilizou transparência para retroprojetor com a imagem impressa a partir de jato de tinta 

branco e preto - aqui a peça possui medida de 30 X 30 cm. 

Quanto ao nível de transferência, a peça da figura 19 atingiu o grau de menor 

precisão, enquanto que a peça da figura 20 atingiu um grau de maior precisão. 

Com a técnica estabelecida novas questões foram se desenrolando ao longo do 

processo, como por exemplo, foi observada, entre outras, uma crescente dualidade entre o 

sutil processo da transferência da imagem impressa e desenhada, contrastando com a 

dureza e a materialidade concreta do cimento. 

O trabalho empírico, feito a partir de experimentações, trouxe resultados 

satisfatórios, e a partir destes resultados, pode-se chegar a um conceito baseado na 

transferência entre o cimento e a imagem. O conceito aqui estabelecido fez uso de uma 

nova técnica de afresco inspirada no afresco tradicional. A esta técnica foi dado o nome de 

afresco contemporâneo. 

 

1.2 Dualidade 

A partir disto houve a necessidade de desenvolver uma peça com um design 

específico, onde uma imagem desenhada com um determinado grau de imprecisão pudesse 

reforçar a dualidade entre o caráter efêmero da imagem e as características físicas do 

material, potencializando desta forma, o conceito do Afresco Contemporâneo. 

Para tornar isto possível, a técnica exigiu o uso da folha de acetato durante o 

processo de transferência do desenho para a peça, (figura 21), com isto pode ser alcançado 

uma imagem com um maior grau de imperfeição dentro dos resultados necessários (ver 

Figura 22). 
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Figura 21. Processo de fabricação da peça: a 
pintura é executada sobre o acetato no fundo da 

fôrma 

Figura 22. Peça finalizada 

 

 
 

 
FONTE FIGURAS 21-22: foto de TAKAHACHI, Estela 

 

Com o conceito de dualidade estabelecido, o trabalho exigiu uma revisão, pois ainda 

faltava-lhe estabelecer um equilíbrio visual, e pra isto, foi necessário estabelecer uma ordem 

racional, uma medida matemática modulada, que deveria ser aplicada à estrutura física da 

peça. 

A dualidade entre a imagem de caráter efêmero, se contrapondo à materialidade do 

cimento, encontrou seu ponto de equilíbrio a partir da medida modular do quadrado. O uso 

da modulação na estrutura da peça se inspirou em outros gêneros artísticos, englobando a 

arquitetura, a pintura asiática do sumi-ê3, (sobretudo a porcelana japonesa e chinesa), assim 

como correntes vanguardistas após a metade do século XX, com enfoque na arte 

minimalista4 

 

                                       

 

 

3
 SUMI-Ê é a palavra japonesa que significa “pintura de tinta preta”. É uma técnica de pintura e de escrita do 

leste asiático desenvolvido na China antiga, esta técnica de pintura e de escrita utiliza pincel e tinta sobre papel. 
Fonte: <http://www.sumiesociety.org/whatissumie.php> 

4
 Arte minimalista O minimalismo se refere a uma tendência das artes visuais que ocorre no fim dos anos 1950 e 

início dos 1960 em Nova York, alçada a principal centro artístico com o expressionismo abstrato de Jackson 
Pollock (1912-1956) e Willem de Kooning (1904-1997).  
Fonte: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3229/minimalismo>. 
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1.3 Itemizar Módulo 

Foi adotada para as peças a modulação em medidas de submúltiplos de 62,5 cm. 

Com isto objetivou-se adaptar o produto de uma forma eficiente e racional aos espaços 

arquitetônicos. 

As peças foram adaptadas em formas quadradas (ver figura 23 e 24), já que suas 

faces foram ordenadas em três medidas distintas de largura e altura: 6,25 cm, 12,5 cm e 

18,75 cm (ver figura 24). Três profundidades foram empregadas a cada uma destas três 

peças, e as medidas destas profundidades foram baseadas na proporção dos números 

primos: 2, 3 e 5 cm (ver figura 28). 

A adoção da medida de 62,5 cm como parâmetro para a modulação das peças 

atendeu a diversas necessidades. Inicialmente esta medida é o espaço médio de passagem 

para uma única pessoa, além disso, esta modulação é facilmente encontrada em elementos 

arquitetônicos que atendam às normas técnicas, pois destes elementos destacam-se 

esquadrias, peitoris, corrimãos, rodapés, vergas de portas e janelas. 

“A definição de um módulo implica que todos os componentes, ou parte 
significativa deles, tenham suas dimensões estabelecidas pela multiplicação 
ou fração de uma mesma unidade. Isso faz com que se obtenha mais 
facilmente uma mesma medida pela combinação de diferentes elementos, o 
que resulta numa inter-relação harmônica dos componentes entre si e com 
o total do edifício.” (ARGENTINA, 1977, P.31) 

 

Figura 23. Peça adaptada à forma quadrada 

 

Figura 24. Emprego de três medidas 
distintas de fôrmas para o desenvolvimento 

das peças. 
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Figura 25. Padronização da espessura da peça. 

 

 

 

 

 

  

Figura 26. Fôrma de madeira Figura 27. Fôrma de madeira 

  
 

FONTE FIGURAS 23-27: foto de TAKAHACHI, Estela 
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Figura 28. Emprego de três medidas para as faces das peças, e de três medidas de alturas.  
 

 
 

FONTE FIGURA 28: Desenho do autor 

 

1.3 Itemizar Fixação 

Após a definição do conceito de dualidade, que ocorre a partir da criação de uma 

peça com estrutura modular, o trabalho levou a uma aplicação sobre um suporte vertical 

liso. Esta aplicação possibilitaria criar composições diversas com ritmos e estruturas visuais 

próprias. 

Para tanto o desenvolvimento de um sistema de fixação foi necessário, pois a parte 

de trás de cada peça exigiu a criação de uma estrutura adaptada, onde variados moldes em 

madeira com dimensões menores em 1cm em relação ao limite de cada peça foram 

desenvolvidos. Esses moldes se assemelham a carimbos e quando são aplicados sobre o 

cimento ainda fresco presente na fôrma, imprimem um espaço negativo de 5mm de 
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profundidade na parte de trás de cada peça. Além disto, cada molde possui bordas 

inclinadas em diagonais que tornam o espaço negativo bem definido (Figura 31). 

O sistema de fixação conta também com estruturas de arame em formato quadrado. 

Estas estruturas são depositadas dentro dos espaços negativos impressas pelas fôrmas do 

tipo carimbo. Nas estruturas de arame os cantos do quadrado possuem alturas mais baixas 

que as alças destinadas ao apoio da peça, isto permite que parte da estrutura do arame seja 

imersa no cimento ainda fresco, aderindo assim, a estrutura de arame ao conjunto da peça 

após a cura do cimento (Figuras 29, 30 e 32). 

Figura 29. Esquema da criação dos espaços negativos na parte posterior das peças 
 

 
 

FONTE FIGURA 29: Desenho do autor 

Figura 30. Esquema da aplicação dos suportes de arame sobre o espaço negativo da peça  
 

 
 

FONTE FIGURA 30: Desenho do autor 
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Figura 31. Imagem das peças após a cura do cimento e com os suportes já aderidos 
 

 
FONTE FIGURA 31: Foto do autor 
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Figura 32. Corte esquemático das peças ou módulos 

 
 

FONTE FIGURA 32: Desenho do autor 

 

A aplicação das variadas peças sobre uma superfície vertical lisa possibilitou uma 

mudança de status, passando de uma obra de arte encerrada em si mesma para, através de 

um sistema racional, ser incorporada a escala do espaço arquitetônico, e tornando neste 

espaço, um elemento que desempenha funções que conjugam valores estéticos a 

funcionais, como é possível ver nas figuras 33 e 34. 
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Figura 33. Imagem do produto aplicado sobre superfície vertical lisa  

 
 

FONTE FIGURA 33: foto de TAKAHACHI, Estela 
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Figura 34. Imagem do produto aplicado sobre superfície vertical lisa  

 
 

FONTE FIGURA 34: foto de TAKAHACHI, Estela 

 

 

1.4 Itemizar Design 

Outros desdobramentos foram observados após a dualidade do conceito entre a 

imagem efêmera, em contraposição ao material racional e modulado, feito a partir do 

cimento. Foram desenvolvidas novas peças com variações de proporção. Porém, a 

proporção modular de 0,625m foi mantida. A intenção foi explorar plasticamente uma nova 

tridimensionalidade da peça, igualando todas as medidas de comprimento, altura e 
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profundidade. Nesta nova tridimensionalidade foram desenvolvidas fôrmas cúbicas com 

medidas de 18,75 cm, 12,5 cm e 6,25 cm (figuras 35 e 36).  

Com a possibilidade de operar os elementos modulares com diferentes medidas pré-

estabelecidas, abriram-se, além do território da arquitetura, novos usos voltados para o 

design, onde é possível desenvolver novas concepções de objetos tais como o mobiliário 

urbano. Esta nova tridimensionalidade aqui explorada traz infinitas possibilidades de uso das 

peças a partir da criação de objetos diversos (figuras 37 e 38). 

 

Figura 35. Peças de cimento com formas 
cúbicas moduladas 

Figura 36. Estudo de composição a partir de 
peças de cimento cúbicas moduladas. 

 

  
FONTE FIGURA 35: foto de TAKAHACHI, Estela FONTE FIGURA 36: Desenho do autor. 
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Figura 37. Projeto de mobiliário 
urbano (Parklet), a partir da utilização 

de peças cúbicas moduladas. 

Figura 38. Ilustração do mobiliário urbano em 3 
dimensões. 

 

 

 

 
 

FONTE FIGURAS 37-38:Desenho do autor 
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CAPITULO 2. JUSTIFICATICA 

A execução do presente trabalho se estrutura a partir da integração entre a Arte e a 

Arquitetura, e a partir desta união, seu tema se justifica a partir de três pensamentos: 

1 - Proposto pela Escola Bauhaus5 que busca uma nova síntese estética e que une a arte à 

arquitetura:  

“Por um lado, deveria atingir, pela integração de todas as artes e as 
manufaturas debaixo do primado da arquitetura, uma nova síntese 
estética. Pelo outro deveria atingir, pela execução de produção 
estética, as necessidades das camadas mais amplas da população, 
obtendo uma síntese social.” (BURDEK,2010,p.33) 

2- Pensamento que se justifica a partir do conceito da potencialização dos espaços 

arquitetônicos, concebido a partir do uso do revestimento cimentício e denominado pelo 

autor desta pesquisa como “Do Líquido ao Concreto”. Da expressão deste gênero artístico, 

pode-se encontrar uma ressonância da tradição barroca brasileira na arquitetura, em que há 

uma forte referência à morfologia desse estilo, especificamente ao ornamento que foi tão 

prezado no período colonial, e que em outra forma, encontra-se no trabalho de Athos 

Bulcão6. O revestimento vai além desta questão histórica e busca a potencialização dos 

espaços arquitetônicos ao qual ele está inserido, pois: “Mesmo tendo alto valor do ponto de 

vista intrinsecamente artístico, sua obra enriqueceu, de tal forma, a unicidade da linguagem 

arquitetônica brasileira que estará sempre a ela associada.” (LOPES, 2009, p.29) 

3- Temas a partir das escalas micro e macro onde há os componentes, (estes que 

representam cada uma das peças que compõem a obra), e o contexto (este que representa 

o sentido que a composição traz, quando é composta por um conjunto de componentes). 

Além disto, aqui o pensamento também se justifica a partir de analises que vão desde a 

morfologia estética (luz e sombra, linhas e massas, forma e fundo); indo até o conjunto de 

composições mais complexas, que trazem questões como sistemas de ordenações de 

                                       

 

 

5
 Escola de Bauhaus: iniciada na Alemanha (mais precisamente em Weimar) vigorou de 1919 a 1933 e se tornou 

a instituição mais importante e influente do seu tipo. Foi uma das precursoras do modernismo. 
Fonte: <https://www.culturagenial.com/bauhaus> 

6
 Athos Bulcão (1918 – 2008): é um artista que potencializa a arquitetura e trabalha peculiaridades oferecidas 

pelo espaço projetado. Em seus azulejos destacam-se a modulação e o grafismo habilmente criados com base 
nas formas geométricas. Sua obra, inscrita em alguns dos principais edifícios modernos brasileiros, notabiliza-se 
pelo equilíbrio encontrado nas relações entre arte e arquitetura. 
Fonte: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10287/athos-bulcao> 
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ordem analíticas (com apoio da geometria), próprios tanto no pensamento artístico quanto 

no pensamento arquitetônico, como citado abaixo: “A arte não se doa ao mundo como 

informação semântica, mas como informação estética.” (PLAZA, 2003, p.40) 

“Até a obra estar concluída e ela mesma, em sua estrutura global e 
seu equilíbrio, tornar-se contexto configurado e configurador, todos os 
detalhes permanecem indefinidos. Seu sentido será definido e 
concretizado na configuração final. Não precisa ser, porém, uma 
definição única. Os elementos que entrarem na composição podem 
participar de diversas relações formais em diversos níveis estruturais 
ao mesmo tempo, outrossim, podem desempenhar, simultaneamente, 
funções de componente e de contexto – “componente”, em relação a 
um nível superior, e de “contexto” em relação a um nível inferior.” 
(OSTROWER, 2013, p.36) 
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CAPITULO 3. CONCEITOS 

 

Em todos os pensamentos desenvolvidos neste trabalho foi adotado o modelo 

científico como método. O método científico é baseado na experimentação, o objetivo é 

chegar a uma expressão artística, esta que é o resultado de diversas etapas e experimentos 

a partir de técnicas e materiais específicos. Concomitante aos procedimentos técnicos, 

foram consideradas as questões apresentadas por Julio Plaza, em seu texto “Arte/Ciência” 

(PLAZA). Neste texto são mencionadas diferenças e semelhanças entre a Arte e a Ciência, 

e a partir desta análise são analisados os mais variados modelos de pensamento que se 

aproximam do conceito do trabalho, onde são pontuados possíveis territórios comuns entre 

arte e ciência, pois:  

“A apropriação pelo artista de esquemas representacionais de cunho 
científico constitui-se num recurso lícito e necessário, de caráter 
intertextual, que, transposto para uma nova ordem (mesmo que seja 
desordem), servirá ao artista para pensar e elaborar as suas idéias 
e/ou modelos mentais.” (PLAZA, 2003, p.41) 

A morfologia, tanto da materialidade das peças presente na visão dos componentes, 

quanto da composição que gera uma visão de contexto, é ora construída e depois 

desconstruída, em todas as visões morfológicas dos componentes e dos contextos, há uma 

síntese que se organiza a partir da dualidade entre duas forças opostas. Dentre estas forças 

podemos citar a imagem efêmera em oposição à materialidade do concreto, e a ordem em 

oposição à desordem. No trabalho, a síntese se faz presente através do uso da dicotomia 

para atingir um equilíbrio essencial. 

No trabalho a metodologia para criar essa morfologia baseada na síntese, fez uso 

primeiramente de dois modelos mentais, o primeiro é baseado na ordem a partir de uma 

escala micro, o segundo modelo nasce de uma escala macro baseada no caos. Este 

movimento, do micro para o macro, forma um terceiro modelo mental organizado a partir da 

desordem. Neste novo modelo a ordem, que visa trazer equilíbrio à estrutura dos 

componentes, pode ser desconstruída a partir da visão do contexto, (composição macro), 

isto porque as composições em múltiplas peças, não seguem uma ordem hierárquica pré-

estabelecida em sua fixação, há a partir de então composições que nascem do acaso.  

Este novo modelo de morfologia que nasce de um movimento de ordem, indo rumo 

ao caos, deve ser universal e deve ser transposto através de uma linguagem, onde a forma 

dos componentes se harmonizam ao conteúdo da composição, essa tradução de um 

modelo morfológico para uma linguagem consiste inicialmente, no uso das medidas 
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modulares presente em cada uma das peças, que em seguida se integram a um sistema 

maior de diagramas, nasce desta linguagem um modelo universal baseada na matemática.  

 

3.1 Síntese e Movimento 

A idéia de síntese foi o pensamento organizador, que trouxe o equilíbrio entre as 

forças e estruturou uma ordenação, a qual essa síntese se apoiou na liberdade da arte 

abstrata presente nos motivos pintados de azul, em oposição à ordem geométrica do 

quadrado, este apresentado como forma regular do suporte. 

Desta dualidade sintética dos extremos trouxe à tona uma proximidade com outro 

aspecto, aqui considerado e presente da porcelana japonesa chamada Wabi Sabi, que 

busca a economia e a redução a um ponto estático dentro de um pensamento sintético. No 

modernismo ocidental, o objeto é reduzido a um ponto estático. “Os budistas que ditam o 

wabi-sabi também tentam reduzir o objeto a um movimento.” (SHIGEMASA, 2015, p.4) 

O movimento de dualidade, entre a imagem efêmera e a materialidade da peça de 

cimento, assim como no movimento já anteriormente observado a partir das escalas micro e 

macro, gera tensões entre as polaridades. Destas tensões nascem as relações topológicas: 

junto e separado, dentro e fora, aberto e fechado. A partir da percepção de um modelo 

mental baseado numa leitura espacial há uma correspondência com situações afetivas, isso 

gera no espectador um complexo de sentimentos de segurança ou insegurança, de sentir 

apoiado e aconchegado ou de temer ser abandonado, de prazer e alegria ou aflição e medo. 

Nisto são identificadas situações afetivas, e graças a esta identificação, as formas espaciais 

se tornam formas simbólicas. 

Busca pela síntese baseada na idéia da dicotomia - Ordenação da medida modular a 

partir de cada peça – Definição de uma linguagem universal baseada no sistema de 

diagramas – Movimento que gera Tensões a partir de relações Topológicas – Sentimentos 

que geram a Forma Simbólica. 

Assim a imagem mental das relações espaciais, dentro/fora, 
aberto/fechado, junto/separado, abrange todo um complexo de 
sentimentos de segurança ou insegurança, de sentir apoiado e 
aconchegado ou de temer ser abandonado, de prazer e alegria ou 
aflição ou medo. Identificamos situações afetivas, as formas espaciais 
são sempre formas simbólicas. (OSTROWER, 2013, p.91) 

Tanto em cada peça quanto no conjunto de composições o conteúdo expressivo é 

articulado através de formas espaciais, e difere da geometria que busca um pensamento 
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absoluto. Dentro do trabalho denominado pelo autor desta pesquisa como “Do Líquido ao 

Concreto”, a sensibilidade faz com que formas simbólicas geométricas sejam vistas a partir 

de um olhar valorativo, pois aqui as dimensões espaciais tais como a largura e a altura não 

são determinadas da mesma forma que na geometria; são determinadas pela sensibilidade. 

 

3.2 Campo Simbólico 

Há na presente obra o uso do quadrado branco, cuja forma geométrica, quando 

retirada do contexto original da obra, e ordenada na escala unitária isenta da cor azul, se 

aproxima do pensamento do artista visual Malevitch7. Neste aspecto, considera-se que o 

quadrado branco adquire um novo significado simbólico, expressando um pensamento de 

pureza e imutabilidade. Por outro lado, aqui, o quadrado expressa tanto o aspecto racional 

quanto o humano, porém o aspecto humano só pode ser alcançado pela sensibilidade, que 

faz uso de um olhar valorativo. A partir disto nasce um simbolismo, graças às relações 

topológicas originadas da sensibilidade, aqui é essencial o quadrado ser visto além da sua 

racionalidade absoluta. (ver figura 40).  

Segundo as afirmações advindas do autor Ricardo Fabbrini, o quadrado branco é 

para os modernistas, a forma imutável e ideal, é uma forma racional que representa o 

universo. Através do minimalismo, os modernistas tentam expressar com o quadrado 

branco, a idéia do intransitável e da materialidade do objeto, neutralizando os símbolos e 

signos. Este pensamento é oposto à obra “Do Líquido ao Concreto”. Aqui apesar da 

utilização do quadrado branco como estrutura, há uma desconstrução da intransitoriedade, 

isto se dá graças a relações que geram tensões e que são inerentes a diversos elementos 

presentes na obra, dentre as quais o destaque a diversificação rítmica, gerada pelos 

tamanhos variados entre cada peça, além do emprego da cor azul. 

As formas orgânicas azuis, pintadas sobre as peças de cimento, representam o vazio 

imaterial, o efêmero mutável, um exemplo deste tipo de conceito é presente na porcelana 

                                       

 

 

7 Kazimir Malevitch (1879 - 1935): é um dos inventores e teóricos da arte não figurativa. Como fundador do 
Suprematismo em 1915, levou o abstracionismo geométrico à sua forma mais simples, sendo o primeiro artista a 
usar elementos geométricos abstratos. 
Fonte: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa341245/kazimir-malevich> 
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chinesa, originada da cidade de Jingdezhen8 (figura 39). Aqui há uma dualidade entre a 

forma geométrica e a forma não geométrica. Da mesma forma que na obra do artista visual 

Yves Klein9, o emprego das formas azuis tornam as peças, que antes eram de aspecto 

original e real, em objetos imateriais. 

 

Figura 39. Porcelana chinesa da cidade de Jingdezhen 

 
 

FONTE FIGURA 39: CAPUTO, Andrea 

 

 

O emprego da cor azul busca a intenção de fixar a dimensão imaterial do universo, 

disto há o dimensionamento de um espaço infinito que expressa um firmamento. Da relação 

entre o quadrado unitário imutável e a cor azul infinita, nasce um movimento de 

transitoriedade (ver figura 31). “O objeto esconde o aspecto original e real da superfície da 

escultura e transforma-se num objeto visual e imaterial – o real absoluto para além do azul é 

o vazio, o imaterial é a saturação da matéria.” (RESTANY, 1979, p.102) 

                                       

 

 

8
 Jingdezhen: cidade chinesa conhecida como a “capital da porcelana”, é o pólo mais importante da produção 

mundial de cerâmica por mais de 1.700 anos. 
Fonte: <https://gustavoassisceramicas.com.br/a-capital-mundial-da-porcelana-jingdezhen> 

9
 Yves Klein é um dos artistas mais influentes e conhecidos do século 20, abriu o caminho para os movimentos 

da arte conceitual, minimalista, e os movimentos performáticos que se seguiram. 
Fonte: <http://www.40forever.com.br/o-azul-que-fascina-yves-klein> 
 

http://www.40forever.com.br/o-azul-que-fascina-yves-klein
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O emprego de composições, com diferentes ritmos e proporções geométricas, segue 

o mesmo pensamento da obra do artista visual Mondrian10. Aqui a diversificação rítmica é 

um recorte de algo infinito, uma redução da natureza. Esse movimento é gerado graças a 

variações entre as diferentes medidas de altura, comprimento e profundidade. Tudo isto traz 

relações sistêmicas que possibilitam enaltecer a aparência natural de cada quadrado, além 

de determinar também os conceitos de transição e equilíbrio (figura 42). 

O quadrado, “o emblema da ambição modernista” de criar uma “forma 
ideal” e “imutável”, “uma metáfora puramente formal”, tornou-se no 
curso do tempo uma “caixa de pandora”, seja de “valores espirituais” 
ou transcendentes (com as vanguardas heróicas) ou intransitivos 
(com a vanguarda minimalista). O fato é que o quadrado ou a caixa 
ou o cubo, na versão minimalista, esta “figura de construção” que “faz 
parte tanto do universo infantil como dos pensamentos mais 
elaborados” (que atendeu, por exemplo, “as mais radicais exigências” 
da arte vanguardista), é uma metáfora dos “jogos de desconstrução” 
da atualidade. (FABBRINI, 2002, p.66) 

  

                                       

 

 

10
 Piet Mondrian foi um pintor neerlandês modernista, Criou o movimento artístico neoplasticismo em 1917, 

colaborou com a revista De Stijl e depois com as formas da pintura concreta. 
Fonte: <

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa280202/piet-mondrian> 
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Figura 40. Estrutura de cimento modulada 
isenta de pintura de caráter abstrata. 

Figura 41. Pintura de caráter abstrato isenta da 
estrutura de cimento. 

 

 

 
 

FONTE FIGURA 40: Desenho do autor 
 

FONTE FIGURA 41: Desenho do autor 

 

Figura 42. Diversificação rítmica gerada pelo posicionamento das peças, dentro de um sistema 
de diagramas. 

 

 
 

FONTE FIGURA 42: Desenho do autor 
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3.3 Espaço, Forma e Tempo 

O espaço é a estrutura, e neste espaço, há limites físicos que são delimitados antes 

mesmo da pintura ser inserida nele. A superfície deste espaço possui margens e limites, e 

graças a estes limites existe a forma, precisamente no presente trabalho, há a forma do 

quadrado. 

A forma também é presente na estrutura e traz consigo a ordenação. Nossa 

percepção busca ordenação através da forma e esta só se faz presente graças a 

delimitações, pois caso essa forma não possa ser delimitada, não há como ser percebida e, 

portanto, a ordenação dos limites, a nós, serve de referência. 

As formas de espaço constituem tanto o meio como o modo de nossa 
conscientização, quaisquer conteúdos afetivos que queremos 
expressar e comunicar aos outros são por nós traduzidos 
intuitivamente em imagens de espaço. (OSTROWER, 2013, p.86) 

As relações entre as formas e o espaço, trazem variados movimentos dentro da 

obra, conseqüentemente há as variadas noções de tempo, pois o movimento é o tempo. 

Dentre os movimentos, destacam-se as linhas horizontais e verticais, as linhas diagonais 

dinâmicas, as curvas espirais e configurações espaciais de profundidade. 

Um processo semelhante ao que acontece, nas relações entre o espaço e o tempo, é 

presente dentro da nossa percepção. Aqui a experiência vivida pela sensibilidade é o 

espaço. Este espaço traz a noção do tempo imaginativo graças aos movimentos 

desenhados pelas formas mentais; quanto mais complexas e densas são estas formas 

mentais na obra, mais o tempo é abstrato em nossa percepção.  

Além disto, a noção de tempos imaginativos, ou seja, de formas 
mentais que podem ultrapassar as da própria percepção sensorial, 
levará à verdadeira abstração, multiplicando os espaços da 
imaginação e redimensionando os próprios limites de nossa 
sensibilidade. (OSTROWER, 2013, p.94) 

 

3.4 Abstração do Gesto 

Dentro do trabalho a imagem pintada em azul deve contrapor-se à estrutura 

geométrica do quadrado, para tanto é necessário a busca por um gesto abstrato, uma forma 

visual composta por uma pincelada orgânica, da qual possa contrapor-se ao rigor da 

geometria do quadrado. 
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Na pintura, o gesto abstrato necessitava da adoção de um modelo morfológico a ser 

seguido, possibilitando assim, estabelecer uma estrutura à imagem pintada. A metodologia 

mais apropriada adotou o uso de um gesto abstrato aliado a relações topológicas, aqui foi 

buscada a referência a partir dos estudos de Piaget11. Em seus estudos, Piaget busca nas 

garatujas infantis noções topológicas de espaço, estas noções não geométricas se 

desenvolvem a partir de formas abstratas, além disto, as formas desenhadas das crianças 

se juntam e se separam, entram e saem umas das outras, tudo isto traz as relações 

topológicas de espaços fechados ou abertos que o trabalho tanto necessitava (figura 43). 

Figura 43. Desenvolvimento da Garatuja infantil por uma criança de 2 anos de idade.  

 
FONTE FIGURA 43: Foto do autor 

 

  

                                       

 

 

11 Jean Piaget foi um dos mais importantes pesquisadores de educação e pedagogia, nasceu na cidade de 
Neuchâtel (Suíça) em 9/08/1896 e morreu em 17/9/1980. Especializou-se em psicologia evolutiva e também no 
estudo de epistemologia genética. Seus estudos sobre pedagogia revolucionaram a educação, pois derrubou 
várias visões e teorias tradicionais relacionadas à aprendizagem. 
Fonte: <https://www.suapesquisa.com/piaget> 

 



 

35 

 

Uma das inspirações mais inspiradas que Piaget faz na análise de 
testes é que na infância as crianças definem as situações de figuras e 
objetos através de noções topológicas de espaço. São noções não-
geométricas (daí também o desinteresse das crianças pela 
geometria); noções de circunvizinhança. As coisas desenvolvem 
juntando-se ou separando-se, ficando umas dentro de outras ou do 
lado de fora em espaços fechados ou abertos. São sempre relações 
espaciais que ocorrem em pequena escala e que são vivenciadas 
como eventos fisicamente interligados. (OSTROWER, 2013, P.91) 

Estabelecido o gesto da pincelada, a partir de um modelo morfológico, faltava 

estabelecer uma organização racional desta imagem pintada. Da mesma forma que 

anteriormente se estabeleceu uma ordem racional nas peças moduladas, a partir do 

conceito de dualidade, a imagem pintada também fez uso de uma ordem racional. Esta 

ordem, diferente da anterior, estabeleceu um sistema de hierarquia de composição da 

forma. É um sistema de diagramas inerente da pintura japonesa do sumi e, e esse sistema 

de composição estabelece na imagem 3 áreas distintas: um ponto dominante, um ponto 

subdominante e outro ponto subordinado (figuras 44, 45 e 46). “Diagramas foram incluídos 

para ajudar na compreensão de como cada pintura segue um padrão tradicional”. 

(SHOZO,1984, p.28) 
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Figura 44. Sistema de hierarquia da Pintura 
japonesa Sumi-ê  

Figura 45. Sistema de hierarquia da Pintura 
japonesa Sumi-ê 

  

 
FONTE FIGURA 44-45: SHOZO, Sato 

 

Figura 46. Sistema de hierarquia da pintura japonesa Sumi-ê, aplicado ao trabalho. 
 

 
 

FONTE FIGURA 46: Foto do autor 
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3.5 Diagramas 

No trabalho existem dois tipos de sistema de diagrama, o primeiro, presente na 

imagem pintada na escala unitária de cada peça, estabelece uma hierarquia dos pontos de 

maior atenção na composição da imagem pintada, esta hierarquia é definida através da 

sensibilidade do pintor, e com isto, nasce a imagem simbólica, diferente da definição sobre 

imagem estabelecida pelo autor Julio Plaza, no texto “Arte e Ciência”, aqui a imagem, é fruto 

das tensões inerentes às relações topológicas: “São signos que servem para complementar 

ou melhorar a incompletude das palavras. Esses signos pensamentos não-simbólicos são 

de duas classes: figuras, diagramas ou imagens.” (PLAZA, 2003, p.41) 

A imagem pintada nasce a partir de um sistema de hierarquia definido através da 

sensibilidade do artista, a imagem é fruto de experimentações e invenções, aqui não há uma 

mediação, a concepção da imagem se aproxima do processo do artista americano Richard 

Serra, onde não há um planejamento anterior, a imagem nasce diretamente do acaso, pois 

existe uma vontade de transpor o pensamento diretamente para a ação. 

Na escala macro o sistema de diagrama muda, aqui ele utiliza uma ordem racional 

baseada na modulação das peças. Neste sistema não há uma hierarquia estabelecida, a 

forma de organizar a composição não obedece a um pensamento sensível, o sistema segue 

a linguagem racional da matemática, isenta de uma simbologia.  

A ordem racional, empregada dentro da escala macro, se aproxima do pensamento 

do arquiteto Peter Eisenman12. Aqui a ordem traz um rigoroso procedimento de decantação 

sintática, desta abordagem precisa nasce uma mediação entre as variáveis do projeto e sua 

resolução.  

Ainda na escala macro, as tensões oriundas das relações topológicas nascem ao 

acaso, é a partir da desconstrução de uma ordem, anteriormente estabelecida em cada um 

dos elementos, que o caos é instaurado. As tensões que se originam das relações 

topológicas não são planejadas, estas tensões nascem aleatoriamente dentro do acaso. No 

                                       

 

 

12
 Peter Eisenman (1932-atual) é um arquiteto americano. Considerado um dos New York Five, Eisenman é 

conhecido por escrever e falar sobre arquitetura, assim como seus designs, que têm sido chamados de alta 
modernidade ou desconstrutiva. 
Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Eisenman> 
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desenvolvimento da composição, o sistema de diagrama adotado utiliza uma linguagem 

racional baseada na modulação, aqui não há uma hierarquia de valores para estabelecer a 

posição das peças, e desta maneira, nascem tensões inesperadas a partir da fixação 

aleatória de peças (Fig.47, 48 e 49). “Tanto o projeto específico quanto sua interioridade 

podem ser escritos na superfície de um diagrama que tem a possibilidade infinita ou a 

inscrição de marcas impermanentes e traços permanentes.” (EINSEMAN, 1999, p.100) 

Em algumas obras de Athos Bulcão ocorre a mesma situação, tensões oriundas de 

relações topológicas nascem a partir do acaso, Athos possui composições abstratas das 

quais utiliza um sistema de diagramas, estruturado a partir da modulação de cada peça, 

nesta composição não há uma hierarquia definida, e desta colocação aleatória dos azulejos 

reside uma expressão. ”Athos escolhe composições abstratas que exigem que se siga um 

desenho preciso, é na colocação aleatória dos azulejos que reside sua originalidade.” 

(LOPES, 2009, p.28) 

Figura 47. Composição aleatória a partir do uso de um sistema de diagramas.  

 

 
 

FONTE FIGURA 47: BERNDT, Filipe 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWkcbcr_XeAhWFkpAKHThmCbsQ_TIoADAPUAFYAg&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcontacts%2Fu%2F0%2F%23contact%2F37ed4dde095ed61d&usg=AOvVaw0uizfQxGl8Ljwzn8_qEc-0
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Figura 48. Composição aleatória a partir do uso de um sistema de diagramas.  

 
 

FONTE FIGURA 48: BERNDT, Filipe 

 

Figura 49. Composição aleatória a partir do uso de um sistema de diagramas.  

 
 

FONTE FIGURA 49: BERNDT, Filipe 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWkcbcr_XeAhWFkpAKHThmCbsQ_TIoADAPUAFYAg&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcontacts%2Fu%2F0%2F%23contact%2F37ed4dde095ed61d&usg=AOvVaw0uizfQxGl8Ljwzn8_qEc-0
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWkcbcr_XeAhWFkpAKHThmCbsQ_TIoADAPUAFYAg&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcontacts%2Fu%2F0%2F%23contact%2F37ed4dde095ed61d&usg=AOvVaw0uizfQxGl8Ljwzn8_qEc-0
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3.6 Influências sobre o processo e métodos adotados 

Nesta pesquisa o processo empírico, baseado na experimentação, foi um dos princípios que 

organizou o conceito para estabelecer parâmetros estéticos, técnicos e científicos na obra. 

Outro princípio, de caráter genealógico, também auxiliou na construção do conceito da obra, 

este é presente no método de desenvolvimento do trabalho organizado a partir de etapas 

(figura 50). 

Figura 50. Organograma da produção do trabalho dividido em etapas e em anos 

 
 

FONTE FIGURA 50: foto do autor 

  

O desenvolvimento da primeira peça nasceu de diversas experiências, cujo o acaso, 

trouxe à luz da consciência, a necessidade de criar uma peça de revestimento cimentício, 

durante as aulas da disciplina de canteiro de obra no ano de 2015.  

A partir da criação desta primeira peça foi adotado o processo empírico, e este 

seguiu uma ordem a partir da organização das etapas de trabalho, onde em um primeiro 

momento no ano de 2016, buscou-se por uma técnica de transferência entre as imagens 
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pintadas ou impressas sobre diferentes tipos de transparências, para a superfície das peças 

de cimento durante o processo de cura do material. 

Em paralelo a este processo, o trabalho adquiriu influências indiretas a partir do 

desenvolvimento de conceitos a respeito da dualidade, estes que já eram presente na série 

de pinturas intitulada: “Conexões e Movimentos”, e que foi realizada pelo autor deste 

trabalho em 2016.  

A pesquisa dentro da série de pinturas “Conexões e Movimento”, feitas a partir da 

técnica de tinta a óleo sobre tela, explora uma dualidade baseada em uma contraposição a 

partir do uso da técnica de pintura impasto13, esta que é inerente às figuras em primeiro 

plano, e que se contrapõe ao fundo pintado com textura de tinta aquosa escorrida (figura 

51).  

Figura 51. Pintura a óleo da série “Conexões e Movimentos”  

 
 

FONTE FIGURA 51: BERNDT, Filipe 

                                       

 

 

13
 Impasto: também conhecido como empaste, é uma técnica que consiste em aplicar pinceladas grossas de tinta 

na tela ou no suporte, para que o volume e a forma das pinceladas sejam visíveis e gerem um efeito 
tridimensional e uma textura adicional. 
Fonte: <https://www.pinturayartistas.com/tecnica-pintura-de-impasto> 
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O desenvolvimento da série de pinturas a óleo acarretou uma influencia decisiva 

dentro do processo de trabalho da obra “Do Líquido ao Concreto”, visto que aqui a 

dualidade, baseada nas dicotomias que se contrapõem, se repete da mesma maneira que 

nas pinturas, porém de modo inverso, visto que o caráter efêmero agora corresponde ao 

fundo com textura aquosa, e a materialidade está na imagem em primeiro plano graças ao 

impasto carregado de tinta. 

Nesta pesquisa a questão das escalas micro e macro, presente tanto na visão 

unitária de cada peça, quanto na composição do conjunto de variadas peças, foi 

influenciada de forma indireta pela videoinstalação chamada “Micro & Macro”, obra da qual 

foi desenvolvida em 2017 pelo autor deste trabalho, e que também faz parte da série 

“Conexões e Movimento” (figura 52). 

Figura 52. Videoinstalação da série “Conexões e Movimentos”  

 
 

FONTE FIGURA 52: foto do autor 

 

Na videoinstalação “Micro & Macro” a pintura em tinta a óleo, presente no centro da 

obra, representa a visão macro da estrutura, já nas extremidades da obra há animações em 

vídeos, onde o desenho de cada neurônio representa a visão micro das estruturas.  

Na obra “Do Líquido ao Concreto”, cada peça forma um componente dentro da visão 

micro, e é a partir da união das variadas peças que a visão macro é construída dentro de um 
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contexto. O mesmo processo ocorre na videoinstalação, aqui cada componente representa 

a visão micro a partir da estrutura do neurônio, e a partir de união dos componentes, surge 

uma estrutura macro dentro de um contexto, aqui a estrutura macro é representada pela 

figura do tronco na pintura. 

A construção da estética e do conceito geral da obra segue para uma nova etapa, e 

após diversas experiências, o trabalho apresentou uma maturidade a partir da síntese, onde 

formas abstratas deveriam ter o caráter efêmero, e para isto, a técnica exigiu um grau 

impreciso de transferência entre a imagem pintada sobre acetato e a superfície do cimento, 

só assim a dualidade baseada em uma dicotomia alcançaria o equilíbrio conceitual. 

Nesta etapa do trabalho, a síntese a partir de formas abstratas de caráter efêmero, 

buscou referência nas artes asiáticas da porcelana e da pintura sumi e. Até aqui o equilíbrio 

conceitual foi alcançado, porém ainda faltava um equilíbrio estético, além de uma ordem que 

pudesse organizar uma composição em diversas peças. A opção foi adotar a geometria do 

quadrado para cada peça, com modulação a partir de 0,625m, onde a organização das 

proporções seguiu três medidas quadradas de 6,25m, 12,5cm e 18,75cm, além da variação 

das alturas de cada peça em 2, 3 e 5cm.  

A ordem modular trouxe o equilíbrio perfeito para o conjunto da obra, e graças ao 

sistema de diagramas que ele gerou indiretamente, surge uma segunda ordem baseada no 

acaso. Aqui esta nova ordem organiza as composições macro, as insere dentro do sistema 

de diagramas a partir do momento em que diversas peças são estabelecidas ao acaso na 

composição. 

Em uma etapa posterior, outras questões técnicas foram desenvolvidas, como o 

sistema de fixação das peças para superfícies verticais lisas. Nesta nova etapa foi pensada 

apenas uma posição para cada peça ser fixada, porém, no momento em que as 

composições se apresentavam múltiplas e variadas, houve a necessidade da fixação de 

cada peça em quatro posições distintas, o que possibilitou na obra o surgimento das 

relações topológicas, e posteriormente a imagem simbólica. 

Posteriormente novos desdobramentos na obra foram desenvolvidos, as variações 

na geometria possibilitaram a criação de formas cúbicas escultóricas, e estas formas 

mantiveram o uso da modulação 0,625m. As composições destas novas peças adquirem um 

novo significado, transitam da arquitetura para o design, podendo fazer parte da construção 

de objetos tais como o mobiliário. 
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Nesta etapa a intenção não é se aprofundar na questão da forma cúbica escultórica, 

este objeto por si só não se estrutura sozinho, seu uso no design deve ser associado a 

outros materiais para a construção de um objeto, pois somente desta forma, a peça cúbica 

ganha alguma funcionalidade. Já as peças com aturas variadas entre 2, 3 e 5 cm se 

apresentam com maior autonomia, e funcionam por si só em espaços arquitetônicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento das peças, realizada a partir de 2015 até 2017, trouxe um 

produto completo, pois correspondeu a todas as competências da qual foi atribuído nesta 

pesquisa, e também desempenhou variadas funções artísticas e arquitetônicas. A extensa 

compreensão sobre o produto só foi estabelecida graças à extensa pesquisa realizada ao 

longo do ano de 2018.  

 A conclusão que se chegou é que o produto pode facilmente transitar entre 

diferentes tipos de espaços, desde os voltados à arte até os variados espaços 

arquitetônicos. 

 A flexibilidade das variadas funções da qual o produto desempenha, se dá a partir 

das infinitas possibilidades de composições formais. A obra se adapta fisicamente a 

praticamente qualquer tipo de espaço, pois é possível preencher totalmente ou parcialmente 

estes espaços, podendo ser uma inserção que, em determinado momento, se apresenta 

como uma obra dotada de autonomia artística e em outro momento, se apresenta como um 

elemento arquitetônico, graças à função de revestimento que ele pode desempenhar. 

 Sabendo que é decorrente dentro da esfera da arte a flexibilidade de cumprir funções 

variadas, concluiu-se que o produto pode ser inserido na forma original em espaços 

denominados de “cubo branco, onde pode desempenhar o papel de obra de arte 

bidimensional, e também pode se inserido em espaços de arte contemporânea, onde pode 

desempenhar a função de instalação artística.  

 Já na arquitetura, a flexibilidade das funções está presente em dois momentos: o 

primeiro é quando o produto é inserido em espaços urbanos e se apresenta como uma 

intervenção urbana. O segundo é quando o produto está inserido em espaços 

arquitetônicos, e cuja intervenção possibilita a potencialização da expressão do suporte 

arquitetônico.  

 Além disto, chegou-se a conclusão de que o produto se harmoniza esteticamente a 

todo o tipo de local que é inserido. Isto se dá graças às dicotomias presentes em variados 

momentos:  
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1- Na materialidade da peça de cimento em contraposição à pintura de caráter efêmero 

2- No conceito de caos e desordem, (que surge a partir da fixação aleatória das peças), 

e que se contrapõem à ordem matemática pré-estabelecida, tanto na geometria da 

peça, quanto no sistema de diagramas das composições. 

3- Na oposição entre o quadrado branco que expressa o unitário e imutável, e o azul de 

caráter simbólico, que remete a idéia de imaterial e infinito. 

  Outra questão observada no produto é o perfeito equilíbrio estético do qual foi 

alcançado. Foi concluído que a autonomia estética, presente em cada uma das peças, 

nasce da harmonia entre as medidas de tamanho e a imagem abstrata de caráter efêmero.  

 Como conclusão final a obra “Do Líquido ao Concreto” possui um caráter 

universalista, pois a pesquisa revelou que o produto tem autonomia para transitar entre 

todos os tipos de espaços, que vão desde os espaços voltados à arte, até espaços 

arquitetônicos e espaços urbanos. Em qualquer tipo de inserção, a obra se adapta ao 

espaço físico e equilibra-se esteticamente com o todo, além de manter sua autonomia 

artística. 
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