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RESUMO 
Este artigo atua como registro do processo de feitura de objetos vítreos que contém em seu 
interior a representação transmudada de símbolos originariamente vinculados à mitologia, à 
magia e ao sagrado, feitos basicamente com tabaco e terra, materiais que também se 
relacionam com estas esferas. A escolha do vidro para suporte das peças ocorre pelo 
processo de inserção deste em altas temperaturas. São elas que, dependendo do material 
utilizado para dar forma ao símbolo, propiciam sua mutação. Confeccionados desde tempos 
imemoriais, tais símbolos têm o propósito de evocar conhecimentos que extrapolam a esfera 
do racional. Como herança ancestral, e como propiciadores de percepções abrangentes, 
eles são acionados de forma recorrente em situações relacionadas a questões existenciais.   
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ABSTRACT 
This article is a record of the process of making vitreous objects which contain  the 
transmuted representation of symbols originally linked to mythology, magic and the sacred, 
made basically by materials that are also related to the tobacco and earth spheres. The 
choice of glass to support the pieces occurs by the process of insertion of the glass in high 
temperatures. They are pieces that, depending on the material used to shape the symbol, 
propitiate the object (glass) mutation. Made since immemorial times, such symbols are 
intended to evoke knowledge that goes beyond the sphere of the rational. As an ancestral 
inheritance, and as propitiators of comprehensive perceptions, they are recurrently triggered 
in situations related to existential issues. 
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Introdução 

O presente artigo surge como registro primeiro de um projeto teórico e prático cuja 

parte prática teve início neste ano de 2017. 

O foco deste projeto recai sobre alguns dos símbolos presentes em diversas culturas 

e temporalidades que, dependendo da sociedade e do período a que pertençam, 

surgem com diferentes propósitos e em diferentes suportes e perpassam 

materialidades que vão desde formações rochosas, nas quais são realizadas 

inscrições rupestres, através das técnicas de pintura ou de baixo relevo, até a pele 

humana, na qual as inscrições são feitas através das técnicas de pintura da face ou 

do corpo, tatuagem e escarificação.  

Tais símbolos que têm suas origens vinculadas à mitologia, à magia e ao sagrado, 

atravessam milênios e trazem consigo vestígios de pensamentos, crenças e 

especulações sobre a criação do universo, da terra e do homem, os movimentos dos 

astros, as estações do ano, as atividades e condições humanas, os elementos e 

grafismos que representam as divindades, que delineiam os rituais, os elementos e 

as inscrições de proteção contra malefícios materiais como, por exemplo, grandes 

alterações climáticas, guerras, dificuldade no cultivo de alimentos e na caça, e 

imateriais como, por exemplo, feitiços, etc.  

Enfim, símbolos recorrentes que nos acompanham desde tempos imemoriais e que 

nos foram deixados como herança por nossos ancestrais mais longínquos.  

Quanto à materialidade tridimensional do projeto, o suporte escolhido para a 

realização das peças foi o vidro. Este, por suas características, permite que a 

percepção dos elementos nele inseridos, com o intuito de reproduzir os símbolos 

eleitos, esteja atrelada a reação causada entre ambos quando da submissão destes 

às altas temperaturas intrínsecas ao processo de feitura utilizado.  

Sendo assim, o grau de visibilidade dos desenhos originais dos símbolos, 

confeccionados com um ou mais materiais, depende exclusivamente do 

comportamento das matérias-primas com que são feitos em relação ao calor a que 

são submetidos.  

Dois foram os critérios usados para selecionar os elementos utilizados na confecção 

dos símbolos escolhidos. No primeiro, os materiais selecionados possuem, desde o 

tempo de nossos ancestrais mais longínquos, forte conexão com o sagrado. São 
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eles: tabaco e terra. No segundo, estão locados elementos que atuam na 

composição estética da peça ou que substituem os que são interditos como, por 

exemplo, pele humana. São eles: pigmentos, artefatos metálicos, têxteis, estruturas 

pertencentes ao reino vegetal. 

 

Algumas considerações sobre símbolos  

As considerações a seguir terão como base as definições de símbolo apresentadas 

por Mircea Eliade no livro Imagens e Símbolos (2012), por Carl Jung em O Homem e 

seus Símbolos (2005) e por Jean Chevalier e Alain Gheerbrant na introdução do 

Dicionário de Símbolos (2002). 

 A complexidade dos símbolos reside na capacidade de amalgamar conteúdos 

que perpassam temporalidades e culturas e de revelá-los, simultaneamente, de 

forma precisa e incompleta. Essa ambiguidade, que faz com que os símbolos se 

apresentem como segredos visíveis, acontece porque eles expressam aspectos 

profundos do humano. Tão profundos que não podem ser traduzidos em palavras 

pela esfera da razão.  

Ou seja, a compreensão que temos dos símbolos não é delimitada pelo 

desenvolvimento do pensamento e pela boa articulação da linguagem. Ela 

ultrapassa estas esferas e reside em domínios nos quais a coerência e a lógica 

racional não imperam.  

O símbolo revela certos aspectos da realidade - os mais profundos - 
que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os 
símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas 
respondem a uma necessidade e preenchem uma função: revelar as 
mais secretas modalidades do ser. (ELIADE, 2012, pp.8-9). 

 

O fato de grande parte das inquietações humanas serem as mesmas, 

independentemente do período histórico e do local nos quais ocorram e de que no 

profundo do ser as aflições, dúvidas, percepções e certezas também serem as 

mesmas, garante o que podemos chamar de eternização dos símbolos.  

Embora, como elemento sempre presente na atividade psíquica dos indivíduos, o 

símbolo, ao longo de sua existência, sofra adaptações provenientes de mudanças 

no âmbito cultural, social e temporal, ele preserva em seu âmago a densidade e a 

intensidade do somatório de seus significados. Conforme o cientista das religiões, 
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mitólogo e filósofo Mircea Eliade (1907-1986): “(...) os símbolos jamais desaparecem 

da atualidade psíquica: eles podem mudar de aspecto; sua função permanece a 

mesma.” (ELIADE, 2012, p.13). 

A capacidade que o símbolo tem de exprimir o indizível, o que vai além do dizível, 

faz com que ultrapassemos a esboçada margem de nossos cinco sentidos e 

compreendamos o que o constitui para além da razão. “(...) o símbolo anexa, à 

imagem visível, a parte do invisível percebida ocultamente.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p. XXIII).   

Os símbolos esfumam as bordas da racionalidade, dissolvem as beiras, nos levam 

além.  

Do vidro  

Substância rígida, inorgânica, produzida pela fusão feita em altas temperaturas da 

mistura de silícios, carbonatos e um estabilizante (normalmente cal), o vidro não 

possui dados precisos quanto à sua origem. Estima-se que sua existência date de 

4.000 a.C.  

 A versão mais comum, embora não comprovada, de sua origem é atribuída 

ao acaso e relata que um grupo de fenícios (o apogeu da cultura fenícia ocorreu 

entre 1.200 e 800 a.C.), voltando do Egito, carregados de natrão, componente por 

eles utilizado no procedimento de tingimento da lã e que os egípcios empregavam 

no processo de mumificação, utilizaram pedaços desta substância para apoiar, 

sobre o fogo, recipientes contendo alimentos. Após se alimentarem, dormiram. O 

fogo continuou a arder até a manhã seguinte e no lugar do natrão e da areia que 

cobria o solo, os fenícios se depararam com um material transparente e brilhante, 

que posteriormente seria denominado vidro.   

 Interessante notar que na história uma das substâncias que gera o vidro, o 

natrão, é a mesma utilizada no procedimento de tingimento de tecidos e no processo 

de preservação de tegumentos. Ambos, têxteis e tegumentos, invólucros corporais 

passíveis de receber inscrições simbólicas. 

 Como artefato transparente o vidro pode ser associado, tanto ao ar, como à 

água. Enquanto a identificação com o primeiro realça sua qualidade de, em 

condições normais, deixar ver nitidamente o que lhe está por trás, a relação com a 
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segunda nutre a vocação para o profundo, o denso. Atributos estes adquiridos por 

ele nas peças engendradas durante a realização do projeto aqui exposto.   

 

Das matérias-primas utilizadas na confecção de todas as peças 

Tabaco. Ancestralmente considerado uma planta de poder ele é utilizado pelos 

povos xamânicos como oferenda aos guardiões, ao Grande Espírito, ao ser 

supremo. Fumado, mas não tragado, nas chanupas (denominação dada aos 

cachimbos sagrados), o tabaco para os índios norte-americanos tem como missão 

carregar as preces dos homens para o universo. Sua utilização evoca a ajuda do 

plano espiritual e purifica. A fumaça que produz constitui uma linguagem não verbal 

e representa a essência das preces. 

Ainda para os índios norte-americanos “As colunas de fumaça, elevando-se do solo 

para o alto, simbolizam a junção do céu e da terra e uma espiritualização do 

homem.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 454).   

Terra. Termo grafado com “t” maiúsculo ou minúsculo, significando respectivamente 

o planeta em que habitamos e a primeira camada da crosta terrestre, solo. Iniciando 

com letra maiúscula ela é reverenciada pelos nativos  Norte-Americanos, e não só 

por eles, como Mãe Terra, geradora de toda forma de vida, abrigo de todas as fases 

da existência.  

Separada das águas, segundo o Gênesis, ela é a prima matéria. Como um dos 

quatro elementos (terra, água, fogo e ar) está associada à materialidade. Os outros 

três elementos estão respectivamente atrelados à sensibilidade e emotividade; ao 

entusiasmo e ao ardor; à intelectualidade.  

A forma geométrica a ela vinculada é o quadrado. Essa vinculação ocorre porque “O 

quadrado é a figura de base do espaço; o círculo e particularmente a espiral, a do 

tempo.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p.751).   

Por tal associação, as peças confeccionadas se apresentam na forma de quadrados 

ou círculos.  

 

Dos símbolos investigados e reproduzidos  

Conforme descrito anteriormente, a pesquisa sobre os símbolos e as  matérias-

primas utilizadas na feitura destes, que compreende investigações sobre os 
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elementos a serem empregados, as proporções a serem utilizadas e reação destes 

às altas temperaturas, está em andamento. Até o momento dessa escrita os 

símbolos trabalhados foram a espiral e o labirinto.  

Espiral. Das três configurações com que pode ser apresentada: helicoidal, dupla ou 

plana, a utilizada para compor os objetos aqui descritos foi a plana. Forma 

reproduzida em inúmeras culturas, em diversos espaços e artefatos, a espiral está 

vinculada ao movimento circular e a prolongação deste ao infinito. “(A espiral é e 

simboliza) emanação, extensão, desenvolvimento, continuidade cíclica mas em 

progresso, rotação criacional.” (CHAMPEAUX E STERCKX apud CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p. 398). Por sua forma ser frequentemente encontrada na 

natureza, tanto no reino vegetal, como animal, ela “evoca a evolução de uma força, 

de um estado.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 397). Potencializadora do 

movimento, tanto material, como imaterial, a espiral é também associada ao 

“movimento original”. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 399). 

Ou ainda segundo Chevalier e Gheerbrant “(...) a espiral é, na verdade, um símbolo 

cósmico.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 399). 

O fato de ser adotada em diferentes temporalidades por diferentes povos demonstra 

a grande eficácia que a imagem deste símbolo possui em transmitir os significados 

descritos acima. Ao reproduzir formas que compõem elementos da natureza e que, 

simultaneamente, incitam a dimensões imateriais, as espirais possibilitam que o 

homem se conecte, tanto ao seu caráter material, determinado pelo fato de ser uma 

criatura da natureza, como à sua capacidade em experienciar esferas incorpóreas, 

mentais, perceptivas e espirituais.   

Labirinto. Emaranhados de percursos que visa dificultar o acesso ao centro, local no 

qual se encontra algo perigoso, precioso ou sagrado. Atingir seu centro e dele 

conseguir retornar ocasiona, ao indivíduo, grandes e positivas transformações. 

Simbolicamente representa a morte e o renascimento espiritual.  

O centro que o labirinto protege será reservado ao iniciado, àquele 
que, através das provas da iniciação (os desvios do labirinto), se terá 
mostrado digno de chegar à revelação misteriosa. Uma vez atingido 
o centro, o iniciado está como que consagrado; introduzido nos 
mistérios, fica ligado pelo segredo. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
2002, p. 531). 
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Mitologicamente o primeiro labirinto construído foi projetado por Dédalo, inventor, 

escultor e arquiteto oficial do rei Minos, na cidade grega de Creta. Abrigo do 

Minotauro, o labirinto de Dédalo ou palácio de Cnossos está intrinsecamente 

vinculado ao mito de Teseu e Ariadne.   

Em relação à natureza o labirinto está associado aos intrincados caminhos que 

levam ao interior de cavernas e grutas pré-históricas, cujo caráter central, conforme 

Chevalier e Gheerbrant, “faz com que ela [a caverna] seja o lugar do nascimento e 

da regeneração; também da iniciação, que é um novo nascimento ao qual conduzem 

as provas do labirinto, que geralmente precede a caverna.” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2002, p. 216). 

O labirinto também está associado aos percursos que levam o homem ao interior de 

si, “a uma espécie de santuário interior e escondido, no qual reside o mais 

misterioso da pessoa humana.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 531). O 

retorno dessa imersão é marcado pela “vitória do espiritual sobre o material e, ao 

mesmo tempo, do eterno sobre o perecível, da inteligência sobre o instinto, do saber 

sobre a violência cega.” (da VINCI apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 

532). 

O labirinto está ligado a espiral. Simbolicamente ele seria o resultado da combinação 

dos simbolismos da espiral e da trança e, como tal expressaria o desejo de 

representar o infinito sob os aspectos que ambas representam. Ou seja, infinito em 

eterna mutação simbolizado pela espiral; infinito como eterno retorno, simbolizado 

pela trança.  

Conforme Leonardo da Vinci, o labirinto: 

(...) exprimiria uma vontade muito evidente de representar o infinito 
sob os dois aspectos de que ele se reveste na imaginação do 
homem: isto é, o infinito eternamente em mutação da espiral, que, 
pelo menos teoricamente, pode ser pensada como sem fim, e o 
infinito do eterno retorno figurado pela trança. Quanto mais difícil a 
viagem, quanto mais numerosos e árduos os obstáculos, mais o 
adepto se transforma e, no curso desta iniciação itinerante, adquire 
um novo ser. (da VINCI apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 
532). 

 

De execução mais elaborada, a representação gráfica do labirinto não é tão 

frequente quanto à da espiral. Este, embora presente nas sociedades ágrafas, 



 

 
PIRES, Beatriz Ferreira. Da feitura de objetos vítreos e da transmutação de símbolos ancestrais, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontificia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.91-101. 

 

98 

principalmente, através de sua forma natural, perceptível de modo recorrente na 

entrada de cavernas ou emaranhados de vegetação, passa, efetivamente, a fazer 

parte das formas arquitetadas pelo homem na Grécia Antiga. Adotado pelo 

cristianismo, é construído em várias catedrais e igrejas de modo a propiciar aos fiéis 

a experiência oriunda da feitura de seu percurso.  

 

Da feitura das peças 

As peças são feitas com duas placas de vidro de 3mm de espessura, com 

dimensões que variam, quando quadrados de 16x16 cm a 20x20 cm e de 16 cm a 

20 cm de diâmetro quando circulares. Tais formas geométricas foram escolhidas 

devido ao simbolismo que representam. Respectivamente espaço e tempo. 

Entre as placas os símbolos são confeccionados com os materiais anteriormente 

relacionados. O fato da maioria destes materiais, com exceção do metal, sofrer 

fortuitas transformações quando submetidos às altas temperaturas necessárias para 

a fundição do vidro, faz com que os objetos confeccionados apresentem 

representações transmudadas dos já conhecidos símbolos. Tal transmutação não 

revoga suas condições de se apresentarem como segredos, mas as acentua.  

Paralelamente à transmutação, numerosos são os graus de visibilidade obtidos 

somente com a alteração da quantidade dos dois elementos que fazem parte da 

composição de todas as peças: terra e tabaco. Ambos reagem dilatando a placa 

superior de vidro, criando uma bolha constituída de profundidades diversas, dando 

volume ao objeto e distanciando a imagem transmudada do símbolo da superfície. A 

bolha, ao possuir diferentes profundidades propicia diferentes visões de seu interior 

e, em alguns casos, reproduz parte do contorno original do símbolo nela contido. 

A placa inferior do objeto atua como retentora dos vestígios da materialidade do 

símbolo que abriga. Nela ficam impressos partes da forma original do símbolo e 

resquícios do material com que este fora confeccionado. 

Segredo das formas sobreposto ao dos conteúdos. Inabitualidade do olhar com o 

visível que se apresenta. Objeto recôndito, velado, fóssil.   

 

Das imagens das peças confeccionadas 
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Pelas características apontadas anteriormente, a total apreensão das peças ocorre 

com a visualização dos dois lados destas e com a sua manipulação. Para ilustrar o 

texto, seguem abaixo as imagens de três das peças confeccionadas até o momento 

(figuras 1, 2 e 3). Cada peça será mostrada através de três imagens: a) 

representação do símbolo antes da reação do material com que é confeccionado 

desencadeada pelas altas temperaturas; b) frente; c) verso. 

 

 
Figura: 1a  

Beatriz Ferreira Pires 
1a - Espiral feita de terra, entre duas placas de vidro de 19X19 cm com 3mm de espessura, antes da 

reação desencadeada pelas altas temperaturas. (2017) 

    
Figuras: 1b - 1c  

Beatriz Ferreira Pires 
1b - Objeto Frente; 1c - Objeto Verso. (2017) 
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Figura: 2a 

Beatriz Ferreira Pires 
2a - Espiral feita de tabaco, entre duas placas de vidro de 19X19 cm com 3mm de espessura, antes 

da reação desencadeada pelas altas temperaturas. (2017) 

 

    
Figuras: 2b - 2c 

Beatriz Ferreira Pires 
2b - Objeto Frente; 2c - Objeto Verso. (2017) 
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Figura: 3a  
Beatriz Ferreira Pires 

3a - Labirinto feito de barbante vermelho, rosa branca, incenso, entre duas placas de vidro de 19X19 
cm com 3mm de espessura, antes da reação desencadeada pelas altas temperaturas. (2017) 

 

    
Figuras: 3b - 3c 

Beatriz Ferreira Pires 
3b - Objeto Frente; 3c - Objeto Verso. (2017) 
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