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Introdução:
As jóias foram desde a Antiguidade uma forma de arte. Em inúmeras culturas, um adorno que além de ter função estética, possuía significados. Cada forma poderia ser 
considerada um símbolo, de acordo com as crenças dos povos. Havia, por exemplo, jóias para demonstrar status e poder, jóias cerimoniais e funerárias, e as de proteção contra 
maus espíritos (PHILLIPS, 1996).

A partir do estudo do design das jóias citadas - entre outras - que se utilizavam do processo de cera perdida para criar suas peças, e do estudo de suas características, seus 
simbolismos e significados, foi possível desenvolver uma poética pessoal para o projeto e criação de jóias fundidas a partir do processo por cera perdida, citado acima.

Metodologia:

Análise sobre os símbolos na 
joalheria de 3 culturas distintas

(Egito Antigo, Inca, Afro-brasileira)

Definidos três pontos principais para a 
simbologia pessoal e desenho das peças.

Olho humano

Fundição das peças em metal - método de cera 
perdida e/ou retirada.

Produzidos os modelos das peças em cera- árvore de 
cera

Molde em gesso - despejado no recipiente com os 
moldes

Metal derretido é despejado na concavidade .

Resultados e Discussão:
- Estudo histórico -  fortes relações entre as peças de joalheria e crenças 
religiosas e/ou supersticiosas
- Peças também denotavam status - variação de materiais e cores, de acordo 
com a situação financeira do seu dono.
O olho:
- Símbolo relacionado ao espiritual, à luz e ao sol - principal órgão da 
percepção
- Atribuía aspectos de proteção às jóias e objetos usados como amuletos. 
- Ainda hoje, considerado o “espelho da alma”, via por onde se expressa os 
sentimentos.
Dentro da poética pessoal, três pontos principais norteiam o significado 
pessoal atribuído aos olhos: “EU-MUNDO”, “EXPRESSÃO DE 
SENTIMENTOS”, “VIDA - BRILHO E MOVIMENTO”.
Através da composição com formas geométricas, a que se chegou por meio 
da estilização do desenho de um olho, obteve-se o resultado final para o 
projeto das peças, consistindo de círculos que se interceptam, aludindo à íris 
e ao contato Eu-Mundo e um triângulo, que se refere à abertura dos olhos e 
remete à fecundação de um embrião, representado por um destes círculos, 
e conseqüentemente à vida.
Inicialmente, os modelos produzidos em cera foram feitos em escala maior 
do que o ideal para a fundição em metal. Devido à viabilidade técnica e 
financeira, assim como para o conforto do usuário das peças considerando-
se o peso das mesmas, já que elas seriam fundidas em prata, tornou-se 
necessário novos delineamentos dos modelos que passaram por 
readequação de escala, e então, foram fundidas em prata.

Conclusões:
Resgatou-se o significado espiritual de peças de joalheria, cujo design foi 
elaborado pautando-se em conceitos e mesclando aspectos da joalheria 
antiga com o design contemporâneo.
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