
TUTORIAL
Moldes de Gesso – Parte 3



Molde multifacetado

Partiremos da confecção do

modelo para explicar a

construção de um molde de três

faces.

Adquira uma base de tábua

com um furo central de diâmetro

ligeiramente menor do que a

haste de ferro, para que ela

entre no furo e fique firme.



Molde multifacetado

Coloque uma folha de papel,

conforme a figura. Retire tiras de outra folha de

papel (pode ser papel jornal).



Molde multifacetado

Circunde a haste com

movimentos circulares, buscando

forrá-la com a tira de papel.

Na ponta da haste, coloque uma

pequena quantidade de argila para o

papel não soltar.



Molde multifacetado

Comece a construir a figura de

baixo para cima.

A figura modelada deve ser retirada da

haste, tarefa que é facilitada, porque se

tomou o cuidado de usar tiras de papel

revestindo o ferro.



Segure a figura na altura dos

seus olhos. Risque toda a área de

visão até o extremo que é possível

enxergar.

Molde multifacetado



Gire a figura até que uma das

linhas quase desapareça; é importante

manter a posição inicial dos olhos e da

figura.

Somente quando se alcançar o

extremo de uma das linhas, ter-se-á a

segunda face a ser riscada.

Proceda dessa maneira, para

tantas quantas forem as faces do

objeto, de que se quer fazer um

molde.

Molde multifacetado



Executando o molde

O nosso exemplo terá três faces.

Definidas as faces, escolha a maior delas e

deixe para cima, em um berço construído

com argila, conforme vimos anteriormente.

Aqui, também faça os orifícios,

que serão pinos de alinhamento.



Executando o molde

Comece a construir com

tabuinhas, agora mais altas, uma

barreira para receber o gesso.

Se posicionarmos as tábuas

desencontradas, não teremos que ter

cuidados com medidas exatas. Podem ser

colocadas umas mais longas que as outras,

apenas mantenha a altura 2cm maior do

que a parte mais alta do modelo.



Executando o molde

A vedação da barreira é muito

importante, pois, se for mal vedada, perder-

se-á volume de gesso, que desta vez é maior.

Isole as tabuinhas com barbotina. No modelo

e na base, não é necessário, pois eles são de

argila.

Faça uma mescla 6/4 e verta

no bastidor. Os passos para verter

são os mesmos vistos anteriormente.



Executando o molde

Após endurecer o gesso (não

tenha pressa), retire o bloco com o

modelo dentro. A seguir, o próprio

bloco será o berço para a segunda

face, portanto, retire a argila que

usou para o primeiro berço.

Na face menor, construa uma

fatia de argila. Esse procedimento

evitará que o segundo bloco, o qual

vamos executar, ocupe o espaço da

face menor.



Faça dois orifícios na
argila.

Executando o molde

Construa as barreiras, desde a base
da mesa até 2cm, acima da parte
mais alta do modelo. Se for
necessário, utilize latas ou até
papelão para as barreiras.



Faça o isolamento na base e nas

laterais.
Pincele barbotina no bloco de

gesso e nas barreiras. No modelo e

na face de argila, não é necessário

pincelar.

Executando o molde



Não use desmoldantes graxos (cera,

vaselina, óleo) no lugar da barbotina, pois

o objetivo deste molde é copiar com argila

líquida (barbotina) ou com massa

(prensado).

Se utilizarmos desmoldantes graxos, a

argila não secará dentro do molde, pois o

que faz secar é o gesso, que absorve a

água da massa. Em seguida, verta o gesso

6/4, conforme o procedimento adotado

antes.

Executando o molde



Executando o molde

Depois de endurecer o gesso,

retire a argila da face menor.

Isole com barbotina as faces

de gesso e as tabuinhas.



Executando o molde

Verta o gesso após vedar as

pontas do bloco.

Depois do gesso estar seco, é só

abrir o molde com o auxílio de uma

espátula.



Preparação da barbotina

Para preparar a barbotina,

podemos pegar uma vasilha grande

e colocar, dentro, argila em

pedaços.

Adicione água até cobrir a

massa.



Preparação da barbotina

Com as mãos, esmague o

máximo que puder.

Deixe em repouso por dois dias ou

mais. Depois desse tempo, utilize uma

furadeira com haste e pequena hélice

para misturar mais eficientemente.



Preparação da barbotina

Você pode intercalar um dia de

repouso e misturar novamente até

alcançar o ponto de pasta líquida.

Geralmente, a argila tem muitas

impurezas que podem danificar as

peças no momento da queima. Se o

objetivo é queimar as peças, passe toda

a massa em uma peneira que retenha

pequenas pedras e gravetos.



Enchendo o molde

Movimentos circulares e até pequenas

batidas com o molde em uma mesa, são

importantes para facilitar a saída de bolhas

nas retenções naturais do modelo.

Geralmente, o nariz e os olhos das

peças de figura humana retêm bolhas, o que

acaba gerando um “retrabalho”, que pode

ser evitado.

Com o molde fechado e amarrado

com tiras de borracha, verta a

barbotina até encher.



Enchendo o molde

Se o molde estiver úmido, não ocorrerá a

absorção de maneira rápida. Ele deve estar seco e,

para isso, deve-se deixar ao sol por, pelo menos, 4

horas antes de enchê-lo. Depois de seco, é possível

retirar algumas cópias, antes que seja necessário secá-

lo novamente.

Ao proceder a tiragem de moldes, é bom fazer

de vários ao mesmo tempo, porque se produz mais e

pode-se deixar os moldes úmidos secarem, enquanto

os outros estão em uso.

Para saber o momento de abrir o molde,

observe um pequeno espaço que vai surgir entre a

barbotina seca e o molde. Isso ocorre porque a

barbotina diminui de tamanho ao perder água.

Deixe em repouso até que o gesso

absorva água suficiente da argila, que

permita a desmoldagem.



Enchendo o molde

Após a desenformagem, obteremos uma peça de argila com parede fina, o
que é muito bom para a queima da cerâmica.



Secagem

Se deixarmos uma peça secar muito dentro do molde, podem ocorrer fissuras

ou até perda total da cópia. Ocorre a retenção de partes por ação de

encolhimento, por isso, é necessário o planejamento prévio da peça a ser modelada.

Antes de queimar a peça, é preciso secar mais, e

não pode ser muito rápido. Nunca a coloque

diretamente sob o sol. Com uma sacola ou saco

plástico, faça uma proteção e deixe a parte de baixo

aberta. Esse cuidado retardará a secagem e

possibilitará um acompanhamento diário do processo.



Secagem

Algumas peças têm
extremidades muito finas e,
por isso, secarão mais rápido.

Em alguns casos, é necessário
proteger as pontas com um
pano úmido e, depois, colocar
o plástico.



Secagem

Deixe em prateleiras arejadas e à

sombra, para que as peças sequem.

Procure fazer dois pequenos testes antes

de levar ao forno:

- bata com a unha, em “peteleco”, e

busque um som de couro, se ouvir, está em

“ponto de couro” e pode-se queimar;

- molhe o dedo na água e aplique-o

na peça, se estiver seca, a argila

absorverá rapidamente a água e você

pode queimá-la.



Crédito

Essa apresentação se encontra em conformidade com a apostila Arte
Boa: ferramentas para a arte, de Jones de Almeida, a qual foi consultada
para a realização desse trabalho.
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