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RESUMO

Esta tese tem como objetivo compreender o significado da joia e como ele é construído 
na contemporaneidade. Procurou-se entender a relevância da joia como objeto cultural hoje 
e apresentar algumas especificidades que levam a seu significado no contexto da joalheria no 
Brasil. Trata-se de um caleidoscópio de pequenos fragmentos a partir do ponto de vista de quem 
se encontra em cada um dos momentos do ciclo de vida de uma joia, especialmente naqueles em 
que ela parece receber maior carga de significados. Os interlocutores, divididos em criadores, 
guardiões e ressignificadores, apontam como acontece a transição de matéria a afeto. São pequenos 
tesouros revelados por meio de reminiscências, lembranças e narrativas de histórias profissionais 
e pessoais, individuais e coletivas, assim como de alguns silêncios que acompanham as joias. 
Desenho, criação, escolha, aquisição, uso, presente, doação, herança, guarda, coleção, cuidados 
e descarte de joias: todas essas interações as carregam de significados e também são permeadas 
por esses significados. O gesto de dispor joias sobre o corpo é ancestral, mas seus significados 
não são evidentes. Eles foram captados em uma pesquisa de inspiração etnográfica a partir do 
microcosmo do ateliê de joias da pesquisadora. Recorreu-se a entrevistas, arquivos do ateliê 
e questionário online disponibilizado em redes sociais, para identificar que a joia, portadora de 
afetos, pode nos tornar belos e desejáveis, únicos e especiais, protegidos e poderosos. Num mundo 
veloz e cada vez mais volátil, essas características parecem ser essenciais para nos definir como 
indivíduos. Identidade, memória e afeto estão em jogo. Num mundo de florescente economia 
criativa, um artefato cultural que guarda muito de antigas formas de fazer-pensar é novamente 
apreciado. Concluiu-se que na contemporaneidade, a joia se torna uma forma de ancoragem 
numa realidade que é mais virtual do que concreta, mais fugaz do que perene, mais isolada do que 
gregária. Seus significados são agrupados em três grandes categorias: o adorno da identidade, 
o arquivo da memória e o tesouro dos afetos. Este objeto de estudo exigiu uma abordagem 
interdisciplinar. Foram eleitos o antropólogo Tim Ingold (2015) e o filósofo Gilles Lipovetsky 
(2016) para delinear o percurso. O primeiro sugere entender as ‘coisas’ como uma malha de 
matéria e processos. O segundo oferece as ferramentas para entender a contemporaneidade. 
Autores de História Cultural, Cultura Material e Memória Social também foram referências 
importantes. As teóricas da joalheria, uma disciplina ainda em estado nascente, Marjan Unger 
(2017) e Liesbeth den Besten (2011) deram a bússola para percorrer esse universo. É da primeira 
a definição de joia que perpassa toda a tese: “Uma joia é um objeto distinto [do corpo] que é 
usado pelos seres humanos como um complemento decorativo e simbólico para sua aparência.” 

Palavras-chave: Joia. Joalheria. Significado da joia. Identidade, memória e afeto. História da joalheria.



ABSTRACT

This thesis seeks to understand the meaning of jewellery and how it is built in 
contemporaneity. The aim is to understand its relevance as a cultural object today and to present 
some particularities leading to its meaning in the Brazilian context. It is a kaleidoscope of small 
fragments built from the point of view of those who are present at any given point of the jewelry’s 
life cycle, especially in those moments when it seems to receive a greater load of meaning. The 
interlocutors, divided into creators, guardians and resignifiers, point out how the transition from 
matter to affection happens. This study is composed from small treasures revealed through 
reminiscences, memories and narratives of professional and personal histories, individual and 
collective ones, as well as some silences which occasionally accompany the pieces of jewelry. 
Design, creation, choice, acquisition, use, gift, inheritance, guard, collection, care, and discard 
of jewelry: all these interactions charge them with meanings and are also permeated by those 
meanings. The gesture of having pieces of jewelry on the body is ancient, but their meanings 
are not evident. They were captured in an ethnographic-inspired research from the microcosm 
of the researcher’s jewelry studio. Interviews, the studio’s archives, and an online survey made 
available on social networks were instrumental to identify that jewelry, bearer of affections, 
can make us beautiful and desirable, unique and special, protected and powerful. In a fast and 
increasingly volatile world, these characteristics seem to be essential to define us as individuals. 
Identity, memory and affection are at stake. The conclusion is that in a world of flourishing 
creative economics, a cultural artifact that retains much of the old ways of making-thinking is once 
again appreciated. In contemporary times, jewelry becomes a form of anchorage in a reality that 
is more virtual than concrete, more fleeting than perennial, more isolated than gregarious. Their 
meanings are grouped into three broad categories: the adornment of identity, the file of memory, 
and the treasure of affections. This object of study required an interdisciplinary approach. The 
anthropologist Tim Ingold (2015) and the philosopher Gilles Lipovetsky (2016) were chosen to 
outline the course of the investigation. The first suggested understanding ‘things’ as a mesh of 
matter and processes. The second presented the tools to perceive the contemporaneity. Authors 
of Cultural History, Material Culture and Social Memory were also important references. 
Jewelry theorists – a discipline still in its early stages – Marjan Unger (2017) and Liesbeth den 
Besten (2011) have given the compass to navigate this universe. It is the first who offered the 
definition of jewelry that pervades the whole thesis: “A piece of jewelry is a discrete object 
that is worn by human beings as a decorative and symbolic complement to their appearance.” 

Key words: Jewelry. Jewellery. Jewelry meaning. Identity, memory, and affection. History of jewelry.

 



RESUMEN

Esta tesis tiene por objetivo comprender el significado de la joya y cómo éste es construido 
en la contemporaneidad. Procura entender la relevancia de la joya como objeto cultural hoy y 
presentar algunas especificidades que llevan a su significado en el contexto de la joyería en 
Brasil. Se trata de un caleidoscopio de pequeños fragmentos, desde el punto de vista de quien 
se encuentra en cada uno de los momentos del ciclo de vida de una joya, particularmente en 
aquellos en el que parece recibir mayor carga de significados. Los interlocutores, divididos en 
creadores, guardianes y re-significadores, describen como sucede la transición de materia a 
afecto. Son pequeños tesoros revelados por medio de reminiscencias, recuerdos y narrativas de 
historias profesionales y personales, individuales y colectivas, así como de algunos silencios 
que acompañan a las joyas. Dibujo, creación, elección, adquisición, uso, regalo, donación, 
herencia, guarda, colección, cuidado y descarte de joyas. Todas esas interacciones las cargan 
de significados y también están permeadas por esos significados. El gesto de disponer de joyas 
sobre el cuerpo es ancestral, pero sus significados no son evidentes. Estos fueron captados en 
una investigación de inspiración etnográfica, a partir del microcosmos del taller de joyas de la 
investigadora. Se recurrió a: entrevistas, archivos del taller y cuestionario online disponible 
en redes sociales; para identificar que la joya, portadora de afectos, puede hacernos: bellos y 
deseables, únicos y especiales, protegidos y poderosos. En un mundo veloz y cada vez más 
volátil, esas características parecen ser esenciales para definirse como individuos. La identidad, 
la memoria y el afecto están en juego. En un mundo de floreciente economía creativa, un artefacto 
cultural que guarda mucho de antiguas formas de hacer-pensar es nuevamente apreciado. La 
conclusión es que en la contemporaneidad, la joya se convierte en una forma de anclaje en una 
realidad que es más virtual que concreta, más fugaz que perenne, más aislada que gregaria. Sus 
significados se agrupan en tres grandes categorías: el adorno de la identidad, el archivo de la 
memoria y el tesoro de los afectos. Este objeto de estudio exigió un enfoque interdisciplinario. 
Se eligieron el antropólogo Tim Ingold (2015) y el filósofo Gilles Lipovetsky (2016) para 
delinear el recorrido. El primero sugiere entender las ‘cosas’ como un entretejido de materia y 
procesos. El segundo ofrece las herramientas para entender la contemporaneidad. Autores de 
historia cultural, cultura material y memoria social también fueron referencias importantes. 
Marjan Unger (2017) y Liesbeth den Besten (2011), teóricas de la joyería, una disciplina aún 
reciente, fueron la orientación para recorrer ese universo. Es de la primera autora, la definición 
de joya que atraviesa toda la tesis: “Una joya es un objeto distinto [del cuerpo] que es usado 
por los seres humanos como un complemento decorativo y simbólico para su apariencia.” 

Palabras clave: Joya. Joyería. Significado de la joya. Identidad, memoria y afecto. Historia de la joyería.

 



ABSTRAIT

Cette thèse cherche à comprendre la signification du bijou et comment elle est construite 
dans la contemporanéité. L’objetif est de comprendre la pertinence du bijou en tant qu’objet culturel 
aujourd’hui et de présenter certaines spécificités qui ont conduit à sa signification dans le contexte 
de la bijouterie au Brésil. C’est un kaléidoscope de petits fragments du point de vue de ce qui est 
dans chacun des moments du cycle de vie du bijou, surtout dans ceux où il semble recevoir une 
plus grande charge de significations. Les interlocuteurs, divisée entre les créateurs, les gardiens et 
les resignifiants, indiquent comment se passe la transition de la matière à l’affection. Cette étude 
se compose de petits trésors révélés par des réminiscences, des souvenirs et des récits d’histoires 
professionnelles et personnelles, individuelles et collectives, ainsi que des quelques silences qui parfois 
accompagnent les bijoux. Dessin, création, choix, acquisition, utilisation, cadeau, donation, héritage, 
garde, collection, soin et défausse des bijoux: toutes ces interactions les portent des significations 
et sont également imprégnées de ces significations. Le geste de disposer des bijoux sur le corps est 
ancestral, mais leurs significations ne sont pas évidentes. Ils ont été observés dans une recherche 
d’inspiration ethnographique à partir du microcosme de l’atelier de joaillerie de la chercheuse. 
Comme méthodologie ont été utilisé des interviews, des archives de l’atelier et des questionnaires 
online, mis à disposition sur les réseaux sociaux, pour identifier qui les bijoux, porteurs d’affections, 
peuvent nous rendre beaux et désirables, uniques et spéciaux, protégés et puissants. Dans un monde 
rapide et de plus en plus volatil, ces caractéristiques semblent être essentielles pour nous définir en 
tant qu’individus. Identité, mémoire et affection sont en jeu. Dans un monde d’économie créative 
florissante, un artefact culturel qui conserve une grande partie des anciennes façons de faire-penser 
est de nouveau apprécié. À l’époque contemporaine, le bijou deviennent une forme d’ancrage dans 
une réalité plus virtuelle que le concret, plus éphémère que pérenne, plus isolée que grégaire. Leurs 
significations sont regroupées en trois grandes catégories: l’ornement de l’identité, le fichier de la 
mémoire et le trésor des affections. Cet objet d’étude nécessitait une approche interdisciplinaire. 
L’anthropologue Tim Ingold (2015) et le philosophe Gilles Lipovestiky (2016) ont été choisis pour 
tracer le parcours.  Le premier suggère de comprendre les ‘choses’ comme un maillage de matière 
et de processus. Le second offre les outils pour comprendre la contemporanéité. Les auteurs de 
l’histoire culturelle, culture matérielle et de la mémoire sociale étaient également des références 
importantes. Les théoriciens de la joaillerie, une discipline encore à l’état naissant, Marjan Unger 
(2017) et Liesbeth den Besten (2011) ont donné la boussole pour parcourir cet univers. C’est de la 
première la définition de bijou qui traverse toute la thèse : “Un bijou est un objet distinct [du corps] 
qui est utilisé par les humains comme un complément décoratif et symbolique à leur apparence.”     

Mots-clés: Bijou. Joaillerie. Signification du bijou. Identité, mémoire et affection. Histoire de la bijouterie.
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INTRODUÇÃO

Sobre minha bancada de ourives, tenho um daqueles anéis de plástico que vinham presos 

com fita adesiva nos chicletes, lá nos longínquos anos 1970. Foi um presente de meu irmão, 

quando ele tinha três anos e eu, dez. Passaram-se décadas, comprei, fiz e ganhei joias, mas esse 

é um dos meus bens mais valiosos. Ele carrega reminiscências de infância e é um marco do que 

viria a ser mais tarde escolha profissional (Fig. 1).

Desenho, executo, registro e comercializo peças autorais e comerciais em metais nobres 

e gemas brasileiras há trinta anos. Também realizo peças sob encomenda, sendo a renovação e 

conservação de joias um de meus trabalhos preferidos. Estas duas atividades possibilitam travar 

conhecimento com pessoas, suas joias e as narrativas em torno das peças.

Esse não foi um encontro fortuito. Em 2008, comecei a oferecer aos meus clientes a 

opção de realizar peças a partir de joias que já possuíam. O que era uma atividade secundária, 

quase um passatempo, tornou-se uma parte importante do trabalho. Ampliei meu alcance para 

outras etapas do ciclo de vida da joia. Além de reforçar os aspectos de sustentabilidade do 

ofício, com a reutilização de metais nobres e gemas, esta prática ampliou meu entendimento 

de que as joias carregam consigo muito mais do que valor, desenho ou procedência. Elas 

portam histórias e emoções.

Ao ajudar os clientes a selecionar aquelas que devem ser preservadas, vendidas ou 

desmanchadas, posso observar a relação que eles mantêm com suas joias e como facilmente 

afloram narrativas, as mais diversas, sobre as circunstâncias de aquisição, recebimento ou 

encomenda. Igualmente aparecem lembranças de datas marcantes e eventos nos quais elas são 

Fig. 1 – Anel de chiclete. Fonte: Acervo pessoal.
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usadas. Quando herdadas ou recebidas de familiares, emergem reminiscências envolvendo a 

observação de seu uso ou de histórias ouvidas. Talvez as joias sejam pequenos arquivos que 

trazemos junto ao corpo ou deixamos repousar nas caixas de joias.

Em meu trabalho também tenho a oportunidade de conviver com pessoas de toda a 

cadeia de valor da joia, dos mais diferentes setores da indústria joalheira. No processo de criação 

de uma peça, elas também ganham camadas de sentidos. Aqueles que realizam joias podem 

impregná-las de significados deliberada ou acidentalmente. Em 2015, trabalhei lado a lado com 

Reny Golcman, uma das pioneiras da joalheria artística nacional, para escrever sua biografia – o 

livro As joias de Reny Golcman1, publicado nesse mesmo ano. Pude observar muito de perto o 

processo de trabalho de outra pessoa, o que despertou minha curiosidade para a maneira como 

a narrativa do processo de criação também estabelece significados.

O ciclo de vida da joia não se encerra no fazer e usar. Por causa da perenidade dos 

materiais envolvidos, de seu desenho, autoria ou valor artístico, elas podem ganhar outras 

vidas e atingir mais pessoas. Antiquários, leilões, penhores são parte de um circuito que ainda 

inclui museus, coleções particulares e nossos porta-joias. Em 2017, pude trabalhar com duas 

coleções particulares para a realização de um livro sobre as joias que circulavam na Bahia 

em séculos passados, cujo título é As joias na Bahia dos séculos XVIII e XIX 2. Ao analisar 

cada uma das centenas de peças, não pude deixar de imaginar as infinitas possibilidades de 

histórias. Algumas narrativas sobre origem e posse podem ser recuperadas, mas outras tantas 

estão irremediavelmente perdidas e podemos apenas especular sobre sua longa existência.

Esta tese é sobre uma paixão pelo objeto cultural joia em suas mais variadas configurações. 

Pode ser um anel de chiclete, uma tiara imperial ou um broche de artista contemporâneo. Em algum 

momento de meu percurso profissional, as narrativas em torno das joias se tornaram mais instigantes 

que a longa linha de tempo das aulas de história da joalheria com que venho trabalhando há anos 

como palestrante e professora dessa disciplina. Achados e pesquisas arqueológicas nos levam cada 

vez mais longe na busca do primeiro indício do uso de adornos. Entretanto, é na contemporaneidade 

que estamos imersos. Nela percebo que as joias ganham importância renovada.

Ao longo dos últimos dez anos, tem crescido de forma constante o número de pessoas que 

trazem ao ateliê peças “cheias de histórias” que elas desejam usar na vida cotidiana. Do mesmo 

modo, tem aumentado o número de pessoas que desejam possuir uma peça feita especialmente 

1 PASSOS, Ana; TERRA, José. As joias de Reny Golcman. São Paulo: Ana C. B. M. Passos, 2015
2 PASSOS, Ana; TERRA, José. Joias na Bahia dos séculos XVIII e XIX. São Paulo: Itamar Musse, 2017.
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para elas e com o intuito de marcar um momento importante da vida. Criadores de joias vêm se 

dedicando a desenvolver peças em que narrativas e discursos são parte integrante e fundamental 

de seu trabalho. O comércio de joias de segunda mão floresce.

Teria a joia se tornado uma espécie de âncora no mundo contemporâneo, onde buscamos 

um dado de realidade, um pouco de nossas raízes, um conforto na concretude de seu toque, um 

estímulo na sua originalidade?

Não pretendo falar aqui de toda e qualquer joia. Trato apenas daquelas que circularam e 

que circulam ao meu alcance. É um entorno bastante ampliado por minha atuação profissional. 

Mesmo assim, ele constitui um pequeno universo. Nele identifiquei alguns aspectos que 

somente a investigação acadêmica me permitiria entender. Algumas relações que consegui 

estabelecer podem ser estendidas a outras esferas e deixo o convite para que outras mais sejam 

estabelecidas por aqueles que buscam uma compreensão da joia na contemporaneidade, mesmo 

que em diferentes circunstâncias. Afinal de contas, joias são feitas de matéria e sonhos, mas 

também de formas e conceitos.

O primeiro capítulo problematiza o significado da joia a partir das configurações da 

contemporaneidade, reconhecendo que essa temporalidade impõe novos significados. A História 

da Arte serve de instrumento para a aproximação ao conceito de contemporâneo. O itinerário 

até a definição do objeto desta tese é nele recuperado, assinalando o exercício teórico realizado 

e detalhando conceitos e decisões metodológicas. 

No segundo capítulo, a voz de quem faz as joias predomina e são apresentados significados 

que têm origem nesse fazer dos CRIADORES. Como boa parte dos textos sobre o significado 

da joia refere-se exclusivamente à joia autoral e à arte-joia, a categoria joia tradicional costuma 

ser deixada de lado. Trabalhar com as três categorias a partir de seus criadores poderá ser uma 

das mais importantes contribuições desta tese.

No terceiro capítulo, são apresentadas as narrativas em torno de joias antigas ou novas que 

foram realizadas por seus donos no âmbito do ateliê. Eles são chamados de GUARDIÕES.

No quarto capítulo, os interlocutores são aqueles que imprimem significados às 

joias ou as trazem de volta à vida, recuperando e criando novos significados. Por um lado, 

são comerciantes, penhores, antiquários e leiloeiros. Por outro, são curadores, museólogos e 

colecionadores. Há, ainda, jornalistas, personal stylists e pesquisadores. A eles foi dado o nome 

de RESSIGNIFICADORES. 
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Na quinta e última parte, são apresentadas conclusões que encaminham para o 

significado das joias como uma ANCORAGEM necessária frente à leveza lipovetskiana no 

mundo contemporâneo, onde a sensação de pertencimento e o exercício de subjetivação são 

fundamentais para sentir-se vivo e estar no mundo. Essa ancoragem toma formas diversas. A joia 

pode ser um ADORNO, onde estar sobre o corpo para embelezar ou comunicar é sua principal 

função; um ARQUIVO, portadora de afetos, memórias e identidade; ou um TESOURO, seja 

por seu valor intrínseco ou seu valor afetivo. Uma joalheria que atenda cada vez mais a esses 

significados, criada por artesãos, artistas ou designers, possibilitará um maior espaço para a 

joia no Brasil.
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1 O SIGNIFICADO DA JOIA NA CONTEMPORANEIDADE

O significado da joia no circuito da contemporaneidade é o tema deste capítulo.  Ele 

está dividido em cinco partes e começa com a reconstituição do percurso de definição do 

objeto de estudo desta tese. A segunda parte traz um entendimento da relevância da joia como 

objeto cultural e apresenta especificidades do contexto da joalheria no Brasil. Na terceira, 

a história da arte é utilizada como recurso para a compreensão dos principais aspectos da 

contemporaneidade. Por último, o significado da joia em nossa temporalidade é apresentado 

como objeto de estudo.

 1.1 O OBJETO DE ESTUDO

A origem desta tese está em uma indagação para a qual não foi obtida resposta no trabalho 

de artífice: como se dá o trânsito de material a afeto em uma joia? Ou, apresentado de outra 

forma, qual é o significado da joia e como ele é construído? 

Uma compreensão de um objeto de estudo tão complexo em sua aparente simplicidade 

tornou necessário explorar os recursos metodológicos que só um trabalho interdisciplinar 

possibilitaria, permitindo fluidez entre distintos campos de estudo e uma abordagem menos 

fragmentária do universo da joia. Quem ofereceu esses recursos foi o antropólogo Tim Ingold 

(2012) que transita entre a Arte, Arquitetura e Filosofia para propor uma leitura de mundo que 

é uma ecologia dos materiais. Ele incorpora ao seu trabalho a ideia de malha, que contempla 

materiais e processos, e está construída a partir de convites à interação presentes no conceito de 

coisa em Martin Heidegger (2013) e no conceito de linhas de devir em Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (2012). História da Arte, História da Cultura, Antropologia e os estudos de Cultura 

Material e de Moda são disciplinas importantes e que se somam à ecologia dos materiais para 

a compreensão desse objeto.

Entender as joias a partir do material, mas em um ousado cruzamento com as narrativas que 

revelam afetos e até mesmo retomando a vida e agência dos objetos, pode parecer contraditório. 

Entretanto, esse movimento em si já aponta para uma tentativa de construção de sentidos mais 
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ampla e complexa. É a partir do entendimento dos materiais e forças atuando em uma malha de 

linhas entrelaçadas de contínuos processos de crescimento e movimento que podemos elucidar 

essa trajetória de material a afeto. 

Ao habitar um mundo clivado em três partes, a aproximação ao objeto de estudo ganha 

ainda mais camadas de significação. Na primeira dessas clivagens, está a bancada de ourivesaria 

onde a joalheria se encarrega, em um esforço interpretativo, de materializar o desejo das pessoas, 

seja pela renovação ou pela criação de uma joia nova, em um trânsito fecundo entre o artesanal 

e o comercial. Na segunda, existe um exercício que parte da intencionalidade da expressão 

pessoal e de um trabalho conceitual sobre a própria joia, alinhando-se ora com uma joalheria 

autoral ora com correntes da joalheria artística contemporânea. A terceira parte nasce de uma 

reflexão que não está assentada no fazer-pensar (SENNETT, 2009). Ela abandona a bancada, 

mergulhando nos intrincados meandros dos estudos acadêmicos, com o objetivo de construir 

certa história da joalheria. Essa história acaba se tornando a busca por uma compreensão de 

como se dá a relação que temos com as joias. Desenho, criação, escolha, aquisição, uso, doação, 

guarda, cuidados e descarte de joias: todas essas interações, e outras mais que possa haver, são 

permeadas pelo significado da joia.

Joias podem ser categorizadas a partir de materiais, tipologias, usos, autoria e discurso. 

Sobrepondo a essas categorias o ponto de vista de quem cria, usa e observa, assim como o fato 

de termos classificações que vão desde a origem – artesanato, arte e design – até o resultado – 

joia tradicional, joia autoral e arte-joia – temos uma malha a ser desenhada e investigada. Esse 

caleidoscópio de pequenos fragmentos passa a fazer sentido ao nos aproximarmos dele com as 

lentes da ecologia dos materiais, de Ingold.

A outra indagação que norteia esta tese tem a ver com as implicações da contemporaneidade 

para um renovado interesse pelo universo de joias com significado, expressão esta que já foi 

largamente adotada pelo mercado joalheiro, e que pode ser constatado através do sucesso 

global da Pandora, marca dinamarquesa criada em 1982. Sua estratégia de marketing está 

baseada no compartilhamento de histórias de vida através do uso de joias, especialmente as 

pulseiras de berloques, que servem para marcar momentos significativos. A empresa também 

estimula seus clientes a registrar essas histórias e suas imagens com as joias nas redes sociais  

(BITTI, 2014). Da mesma forma como dinâmicas de mercado e dinâmicas de comunicação 

afetam as configurações do universo das artes plásticas nessa temporalidade, podemos notar 

seus efeitos sobre o mundo das joias, como no exemplo da joalheria dinamarquesa.
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O desconforto de não se apoiar em uma grande narrativa organizadora faz com que 

questionemos o presente como forma de sermos contemporâneos. Todas as opções estão 

sempre em aberto. Não há qualquer restrição. A indagação é incessante e coloca-se nesse 

tempo kairós, de pura e fugaz oportunidade, muito adequado para entender as novas formas de 

subjetivação, as novas sensibilidades que emergem. Giorgio Agamben (2009) é quem preconiza 

certa inadequação necessária para estar na contemporaneidade. De outra forma, não é possível 

se reconhecer contemporâneo.

É Gilles Lipovetsky (2010, 2015, 2016) quem oferece chaves de interpretação para as 

oportunidades e os desconfortos dessa temporalidade. Para o autor, a hipermodernidade, com 

seu consumo desenfreado e alimentado pela superficialidade da indústria do entretenimento, 

cria paradoxos que se aprofundam cada vez mais, gerando um novo mal-estar da civilização. 

Temos acesso a cada vez mais informação, mas seu excesso pode ser perturbador. O mundo se 

molda ao nosso desejo em uma personalização desenfreada, porém não sabemos exatamente 

quem somos e nos sentimos desorientados, em uma crise de subjetividades.

Embora o conforto material ainda esteja longe de ser universal, ele é superior ao que 

era há 100 ou 200 anos. Em muitas regiões do planeta e em muitas camadas da população, a 

questão da qualidade de vida, muitas vezes atrelada a preocupações com a sustentabilidade, se 

faz presente. Um dos maiores paradoxos é a exploração comercial dessas inquietações que cria 

mecanismos que fazem conviver a abundância e obsolescência com a estetização e o consumo 

consciente. Promovemos a felicidade, mas estamos desorientados com todos os excessos de 

informação e objetos. A leveza se torna um valor. Tentamos abrandar essa desolação, que vem 

da fadiga causada pela velocidade e voracidade do cotidiano, comprando mais esta ideia ou 

então encontrando formas particulares de ancoragem. Em um quadro onde o individualismo é 

desenraizado (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 245), buscamos autenticidade e pertencimento 

muitas vezes retornando a um passado idealizado através das coisas ao nosso redor. 

Mais uma clivagem aparece: temos a economia criativa que floresce ao abraçar a 

complexidade e leveza de nosso tempo e a economia tradicional que se debate para sobreviver 

em sua dificuldade de rever valores e antever possibilidades.

A hipótese é que a joia, em todas as suas formas e vertentes, está sendo utilizada 

como uma ancoragem em uma temporalidade reconhecida como fluida, leve, veloz e, 

por tudo isso, desafiadora. Ela, portadora de memória e afetos, pode nos tornar únicos, 

mágicos, especiais. Frente a uma contemporaneidade quase intimidadora, o problema 
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desta pesquisa passa a ser qual é e como se constrói o significado da joia agora, no final 

da segunda década do século XXI.

O ponto de partida desta investigação foram os pequenos tesouros revelados por meio 

de reminiscências, lembranças e narrativas de histórias pessoais e familiares, assim como 

alguns silêncios, que acompanhavam as joias e, por outro lado, as solicitações de novas joias 

que chegavam à bancada de joalheria. Já o que estimula seu aprofundamento é o crescimento 

constante da demanda pela renovação de joias de família e pela criação de joias com significados 

específicos. A relação entre joia e memória merece ser investigada, porém a memória deixa de 

ser apenas um objeto em si e passa a ser adicionalmente um recurso metodológico para alcançar 

os significados das joias. Deste modo, foi-se delineando o problema.

O que significam as joias? O que faz uma pessoa desejar ter uma joia? O que faz uma 

pessoa ter uma relação especial com uma joia? Até onde esse desejo tem a ver com a construção 

de uma narrativa de si? Seu consumo tem alguma relação com uma produção de subjetividade? 

Como a joia se torna portadora de memórias e afetos? Como uma joia pode afetar o saber de si 

e atuar na construção da subjetividade?

O percurso da formação do significado da joia na contemporaneidade é investigado 

através de seus materiais e processos, a partir das narrativas daqueles que usam, adquirem, 

criam, executam, comercializam, colecionam, criticam e expõem joias, visando à compreensão 

de seus significados, criados individual e coletivamente, e à contribuição para um marco teórico-

metodológico que permita ampliar os estudos da joalheria no Brasil.

Buscou-se compreender a joia como matéria e significado, em suas múltiplas formulações, 

inclusive como uma forma de arte. Para isso, foi necessário compreender o significado das joias 

e seu possível papel como evocadoras de memórias, portadoras de afetos e constituintes de 

identidades individuais e coletivas, a partir de materiais e fluxos, de narrativas e observações. 

Paralelamente, são apresentados aspectos das relações mestre-aprendiz entre gerações e a forma 

como significados são atribuídos às joias por seus criadores. Entretanto, o mais relevante é o 

entendimento dos momentos em que a joia absorve uma carga de significado.

Seu significado, no entanto, não é evidente. Desde sempre nos apropriamos de objetos 

que são dispostos sobre o corpo, para dar a conhecer valores, desejos, medos e histórias, assim 

como para nos adornar. Talvez por esta familiaridade ancestral, não tenhamos a preocupação de 

encontrar uma explicação para sua importância em nossas vidas. Há poucos estudos acadêmicos 

que apresentam como as joias são criadas, dispostas sobre nossos corpos e entendidas por quem 
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as vê. Ainda está por se construir uma Teoria da Joalheria, mas já contamos com uma História 

da Joalheria que começou a se estabelecer em meados do século XX e nos ajuda a reconhecer e 

apreciar os contornos da produção de cada época, localizando-a em termos estéticos e culturais. 

Entretanto, como se apresenta até o momento, ela não parece ser capaz de contribuir para uma 

discussão sobre a joia, em suas dimensões material e simbólica, considerando seus significados, 

produção, circulação e efeitos. O livro Jewellery Matters3 de Marjan Unger, publicado em 

novembro de 2017, veio para começar a alterar este quadro, com uma contribuição decisiva 

para a constituição de um campo de estudo.

O estudo da joia e de seus significados na contemporaneidade trata de uma de nossas 

relações mais antigas e mais próximas com o mundo material e, no entanto, tão pouco 

compreendida. A joia, ao contrário do que já vem acontecendo com a moda nas últimas décadas, 

ainda não foi percebida como um objeto de estudo, para além do campo do design, nem mesmo 

sendo ela uma vocação econômica não explorada em toda sua potência em nosso país. 

Não há uma memória construída em torno da joia autoral brasileira, da arte-joia e até 

mesmo de nossa joalheria mais convencional. Há uma indústria e uma produção autoral e 

artística claudicantes, com dificuldade de se comunicar com seu público, de conquistar espaços 

no país e no exterior, de ser percebida como conhecimento. 

Até o momento, os estudos sobre o tema o vinculam à indumentária, à moda e ao luxo, 

não refletindo sobre as circunstâncias específicas de sua criação, uso e observação. Neste 

contexto não são levados em consideração os significados da joia, seu valor simbólico. Há sete 

livros4 sobre história da joalheria publicados no Brasil, apenas dois deles escritos a partir de 

trabalhos acadêmicos. Há outros dois livros5 de autoria de um renomado fotógrafo dedicado à 

fotografia de joias que servem como referência da produção nacional nos anos 2000, embora 

sejam recortes absolutamente particulares, não abrangentes. Há ainda uma série de livros 

sobre a obra de autores de joias e sobre algumas joalherias. Em sua maioria, eles traçam um 

rápido perfil biográfico, falam de suas inspirações e, algumas vezes, de questões conceituais.  

3  UNGER, Marjan; VAN LEEUWEN, Suzanne. Jewellery matters. Rotterdam: nai010, 2017.  
4 BRANCANTE, Maria Helena. Os ourives na história de São Paulo. São Paulo: Árvore da Terra, 1999. 
CUNHA, Laura; MILZ, Thomas. Joias de crioula. São Paulo: Terceiro Nome, 2011. DAYÉ, Claudia; 
CORNEJO, Carlos; COSTA, Engracia. Joalheria no Brasil: história, mercado e ofício. São Paulo: Disal, 2017. 
GODOY, Solange de Sampaio. Círculo das contas: jóias de crioulas baianas. Salvador: Fundação Museu Carlos 
Costa Pinto, 2006. GOLA, Eliana. A jóia: história e design. São Paulo: SENAC, 2008. LISBOA, Maria da Graça 
Portella et al. A joia no percurso do tempo: através da arte e da cultura. Curitiba: Appris, 2014. MAGTAZ, Mariana. 
Joalheria brasileira: do descobrimento ao século XX. São Paulo: Mariana Magtaz, 2008.
5 PASTORE, Almir. Contraponto. São Paulo: Almir Pastore, 2007. PASTORE, Almir. Jóias. São Paulo: Almir 
Pastore, 2004.
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Produzidos pelos próprios artistas e empresários, ou até mesmo assinados por eles, esses livros 

trazem narrativas pessoais, memórias particulares de grande valor para este estudo, mas ainda 

assim também não são abrangentes.

Alguns trabalhos acadêmicos têm sido apresentados nos últimos anos, sua maioria a 

respeito do design e da produção industrial de joias, realizados em São Paulo, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul, reconhecidos polos industriais, e também em Salvador, onde estão 

importantes acervos musealizados de joias. Há trabalhos sobre o conceito de arte-joia no 

Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sobre comunicação 

e consumo de joias na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e sobre a definição de arte e design na joia contemporânea na Escola de Design da 

Universidade Federal do Ceará (UFCE).

Em anos recentes, cursos de graduação e pós-graduação foram criados, mas estiveram 

voltados estritamente para o design e para as relações com a moda e com o mercado de luxo. Há 

carência de cursos desenvolvidos especificamente para a formação de pessoas que trabalham no 

ramo, seja na criação, produção, comercialização ou coleção de joias. Também não há cursos 

para aqueles que trabalham com produção de fotos e desfiles ou jornalismo especializado. A joia 

brasileira está começando a ganhar visibilidade, inclusive com prêmios internacionais de design, 

porém ainda não há construção de saberes que dê condições plenas para este desenvolvimento, 

assim como não há indícios de um avanço em direção à construção de uma teoria da joalheria.

Não foram identificados até o momento estudos realizados no Brasil sobre o tema desta tese, 

seja no âmbito da Memória Social, seja em História Cultural, Antropologia ou até mesmo em Cultura 

Material. Há um historiador de Minas Gerais que trabalhou com fontes primárias do século XVIII no 

entendimento da propriedade e uso da joia6 . Há uma antropóloga no Rio Grande do Sul cujo objeto 

de estudo é a joia de família, porém sua pesquisa para o doutorado ainda não está concluída7.

Esta investigação, fazendo uso de conceitos da ecologia de materiais, ao mapear fluxos, 

processo e relações, pode dar origem a estudos para o entendimento do significado da joia, bem 

como para uma relação mais elaborada com este universo e, ainda, para uma criação mais em 

sintonia com o espírito do tempo e com o desejo das pessoas.

6 OZANAN, Luiz Henrique. A joia mais preciosa do Brasil: joalheria em Minas Gerais 1735-1815. 2013. 256 f. 
Tese (Doutorado em História, na área de História Social da Cultura) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.
7 ROCHEDO, Aline Lopes. Fazer das cinzas diamantes: a busca pela eternidade no mundo visível através de 
joias de família. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 30, João Pessoa, 2016. Anais... Brasília: 
Kiron, 2014. 18 p.  
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 1.2 JOIA

No início do século XXI, arqueólogos e antropólogos se dedicaram a estudar alguns 

conjuntos de conchas perfuradas e cobertas de pigmentos encontrados em escavações realizadas 

na primeira metade do século anterior. Tecnologia mais avançada e um olhar renovado permitiram 

aos pesquisadores concluir que as 11 conchas encontradas na Gruta dos Pombos, em Taforalt no 

Marrocos, e datadas de 82.000 a.C. (BOUZOUGGAR, 2007) revelam que o adorno já existia como 

objeto simbólico antes mesmo de desenvolvermos sistemas de linguagem e sistemas religiosos. 

Outro achado arqueológico feito na Caverna de Skhul, em Nahal Mearot em Israel, e estudado na 

mesma época (Fig. 2), aponta para datação ainda mais antiga: 130.000 a.C. (ARCHAEOLOGICAL 

INSTITUTE OF AMERICA, 2006). Haveria alguma relação entre os desejos, anseios e medos 

que motivavam a criação e uso de adornos naquele então e na contemporaneidade?

As joias existem há muito tempo e ainda hoje somos completamente fascinados por elas, 

como sublinha Roland Barthes no ensaio “Das joias às bijuterias” (BARTHES, 2001, p. 90). 

Por que gostamos tanto de adornos – joias e bijuterias? Por que desejamos dar e receber joias 

de presente? Por que muitas vezes a joia marca momentos de transição, ritos de passagem em 

nossas vidas? Por que é tão importante saber quem fez o colar da novela ou de que é feito o anel 

de noivado da princesa?

A joia é reserva de valor, adorno, tradição, arte, insígnia, indicação de pertencimento, 

lembrança, prova de amor, amuleto, talismã e até bling-bling8 . Seus múltiplos significados 

8 Expressão cunhada pelos compositores Lil Wayne e B.G. – Baby Gangsta. Ela aparece pela primeira vez na 
música Bling-Bling (WAYNE; BG, 1999.) e significa o ruído e o brilho ostentoso das grandes joias usadas por 
cantores de rap e hip hop ao redor do mundo, nos anos 1990.

Fig. 2 – Par de conchas de El Skhul. Fonte: <http://archive.archaeology.org/online/interviews/vanhaeren.html>
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podem ser de natureza econômica, social, antropológica, simbólica, religiosa, mágica, 

ornamental, sentimental e amorosa. Em meio a todas essas possibilidades, há ainda um grande 

potencial nas joias. Elas podem trazer atreladas a si histórias as mais diversas, narrativas 

presentes na fala de quem as produz, assim como na de quem as porta ou possui e também na 

daqueles que as apreciam.

A autoria de uma joia potencialmente contém uma narrativa de sua criação, seja ela a 

história de sua gênese ou sua conceituação. A propriedade também produz narrativa. Peças são 

herdadas, recebidas em datas comemorativas, compradas para celebrar um momento importante. 

As ocasiões em que são usadas também adicionam camadas de sentido. As formas como são 

apresentadas, exibidas, fotografadas, divulgadas e reunidas em coleções as cobrem de significados. 

Os materiais preciosos com que boa parte das joias é realizada parecem ser imunes à passagem do 

tempo e, por este motivo, elas aparecem na construção de memórias de indivíduos, grupos e até 

mesmo países. De que são feitas as alianças, os broches de lapela e as grandes insígnias?

Por que a joalheria brasileira, apesar da abundância de materiais nobres e a existência de 

excepcionais artesãos, artistas, designers e joalheiros, parece não ter constituído uma memória, 

sua história contada, sua identidade e seu valor reconhecidos? Que significados e forças estão 

por trás da ausência de um lugar de memória e da fragilidade de sua presença no mercado 

brasileiro e no cenário internacional? Por que algumas joias são derretidas e penhoradas com 

tanta facilidade por proprietários e comerciantes, enquanto outras são entesouradas por gerações? 

Por que autores não alcançam a projeção merecida ou até mesmo são ignorados com tanta 

frequência? Por que há tão poucas coleções de joias conhecidas – públicas ou particulares? Por 

que tantas informações equivocadas circulam na mídia, havendo poucos veículos e profissionais 

especializados? Que significados são atribuídos às joias nos textos ficcionais das mais diversas 

naturezas, como literatura, cinema e telenovelas?

Essa história começou mergulhada na ilegalidade. Durante o século XVIII, fomos os 

maiores produtores mundiais de ouro. Humberto M. Franceschi relata os inúmeros esforços 

da Coroa Portuguesa para garantir o escoamento dessa produção rumo à metrópole e, mais 

tarde, o controle fiscal sobre o ofício da prataria e da ourivesaria na colônia (1988, p. 168). 

Leis existiram para impedir que artefatos em ouro fossem confeccionados no Brasil. Não 

desenvolvemos no país leis de contrastaria que regulassem efetivamente a origem, o teor de 

metais e a autoria das peças em ouro e prata. Maria Helena Brancante registra a dificuldade 

do estudo da produção nacional devido à ausência de registros dessa produção, em boa parte 
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ilegal (1999, p. 96). A produção de adornos indígenas é usualmente considerada primitiva, 

inferior ou insignificante, possivelmente pela inexistência da metalurgia entre as populações 

encontradas aqui, ao contrário do que havia na América Hispânica. Apenas as joias com 

materiais preciosos são consideradas adornos de valor. Até os anos 40, a maioria das joalherias 

comercializava joias importadas para atrair sua clientela, visto que elas eram mais apreciadas 

que a produção local. As duas maiores joalherias do país surgiram apenas nessa década e 

pelas mãos de imigrantes fascinados por nossas gemas coradas: a Amsterdam Sauer em 1941 

e a H. Stern em 1945.

Nos anos 1960, artistas de diversas áreas desenharam joias a exemplo do que acontecia em 

outras partes do mundo. Os desenhos de Emilio Di Cavalcanti realizados por Lucien Finkelstein 

(Fig. 3) e os de Roberto Burle Marx executados por Haroldo Burle Marx (Fig. 4) são bons exemplos 

desse trânsito e ainda hoje atingem valores significativos no mercado nacional e internacional. No 

mesmo período, joalheiros começaram a produzir joias autorais. Há um único livro que trata da 

joia realizada por essa primeira geração: Jóia contemporânea brasileira9.

Em 2005, joalheiros dessa geração apresentada no livro foram homenageados em uma 

feira do setor joalheiro em São Paulo, no evento Os Pioneiros da Joalheria Brasileira, idealizado 

por um representante da segunda geração, o mestre-joalheiro Michael Striemer. Até esse 

momento, a maioria dos homenageados estava apagada da memória e ausente das narrativas da 

terceira geração de joalheiros.

Até os dias atuais, não há números oficiais da indústria joalheira no Brasil. Aqueles que 

existem são registros de importações e exportações, mas não refletem o total das joias produzidas 

9 WAGNER, Renato. Jóia contemporânea brasileira. São Paulo: Renato Wagner, 1980.

Fig. 3 – Pingente, Emílio Di Cavalcanti, 1964-76. Fonte: Arquivo da autora.  
Fig. 4 – Colar, Roberto Burle Marx, 1951-70. Fonte: Arquivo da autora.
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no país ou o volume de metais preciosos e de gemas utilizados. O recente escândalo no Rio de 

Janeiro, envolvendo algumas das principais casas do ramo que foram acusadas de participar de 

esquemas de corrupção e de lavagem de dinheiro, fez todo o setor ter sua credibilidade abalada e 

lançou mais desconfiança sobre essa indústria (MORAIS, 2017).

As perguntas continuam, mas a questão central é quais são os significados de uma joia? 

Para além das práticas e representações em torno dela, quais são os desejos e valores envolvidos 

nas relações com as joias das mais diferentes espécies. Hoje o mercado lida com parcelas cada 

vez maiores da população comprando sua primeira joia. O que eles almejam? Especialistas 

do ramo afirmam que é uma peça de ouro amarelo em tipologia e design tradicionais. Como a 

geladeira, a televisão de tela plana e o carro, esta joia é mais um elemento de inserção social e de 

prestígio. Há a crença de que esta peça possa ser passada de geração em geração, carregando a 

narrativa desse momento e construindo uma identidade. Como se constituiu este significado?

Outro exemplo é o do anel de noivado. Uma ideia de marketing para alavancar vendas de 

diamantes no período entreguerras e, principalmente, no pós-guerra nos Estados Unidos, começou 

a conquistar mercado recentemente no Brasil, a exemplo do que vem acontecendo em todo o mundo 

(BAIN, 2016). O motivo? Provavelmente o culto às celebridades, que faz com que saibamos 

quantos quilates há no dedo de cada uma delas, criando uma tradição de outra forma inexistente.

No dia 18 de setembro de 2014, foi noticiada a abertura da primeira galeria de joias de arte 

do Brasil (DCI, 2014). Uma notícia que a princípio seria auspiciosa, revela-se preocupante. Seu 

proprietário provavelmente se apoiou no fato de representar em seu novo espaço vários nomes 

da joalheria contemporânea internacional, porém o que fica claro, pela forma como o texto da 

assessoria de imprensa foi reproduzido em todos os veículos de divulgação, é que não há uma 

memória construída em torno da joia autoral, da arte-joia brasileira, e até mesmo de nossa joalheria 

mais convencional. Desde os anos 1960, um expressivo grupo de artistas e joalheiros produz 

intensamente no país. Não só existiram galerias, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, como elas 

trouxeram a público o melhor dessa produção e também de artistas internacionais. Cinco edições da 

Bienal de Arte de São Paulo contaram com esses artistas e joalheiros. Por que isso foi esquecido? 

Dois dias depois, no dia 20 de setembro, a novela Império, da Rede Globo, apresentou 

um desfile de joias, com grande destaque para um colar e um anel com esmeraldas. Tanto 

durante o capítulo da novela, quanto na mídia nos dias seguintes (GOIS, 2014), o destaque era 

para as lindas esmeraldas colombianas de que seriam feitas essas peças pertencentes ao acervo 

da joalheria Amsterdam Sauer. Seu fundador, Jules Roger Sauer, falecido em fevereiro de 2017, 
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era conhecido como o rei das esmeraldas, por ter apresentado ao mundo as gemas de excelente 

qualidade encontradas no Brasil. Há coleções nas quais essa empresa utiliza esmeraldas 

colombianas, reputadas como as de melhor qualidade existentes, mas, nesse caso específico, 

eram gemas nacionais. Que tipo de interesse pode fazer com que se diga, frequentemente, que 

gemas nacionais são inferiores, pouco valiosas, chegando a ser chamadas de semipreciosas? 

Entre o universo da joia tradicional, constituída de materiais preciosos e tipologias 

clássicas, o universo da joia autoral, que amplia o espectro de materiais e tipologias em nome 

da expressão artística de seu autor, e a arte-joia, que flerta com outras artes ampliando ainda 

mais as fronteiras de materiais e tipologias, algumas vezes para além da relação com o corpo, 

há um universo de matérias e processos a ser explorado.

O termo joia, conforme definido por Marjan Unger (2012), significa um objeto vestido 

por pessoas como acréscimo decorativo ou simbólico à sua aparência externa. Esta definição, 

por sua simplicidade e abrangência, é o mais adequado ponto de partida para explorar os diversos 

significados das joias. A história revela que nos apropriamos de objetos que são dispostos sobre 

o corpo e na contemporaneidade isto é ainda mais verdadeiro, mesmo quando abrimos mão de 

quaisquer dos aspectos costumeiramente relacionados às joias, sejam os materiais nobres, as 

técnicas de realização ou as tipologias tradicionais.

Joias são fascinantes e despertam curiosidade. Artísticas ou não, chamadas de 

contemporâneas ou não, as joias continuarão sendo uma forma de nos tornar mais atraentes e 

inteligíveis para nós mesmos e para o outro. Liesbeth den Besten destaca o papel da joia como 

portadora de significado:

[...] Jewellery is often conceived as a sign, as an object that gives meaning. People 
are used to reading jewellery, whether it is a conventional gold heart, a medallion 
or a name on a chain, a wedding ring, a pearl necklace, a piercing, a glittering fake 
bijou, a medal, an ethnological or antique piece of jewellery or a unique handmade 
piece of art jewellery. Having said that, I should add that it is also the wearer that 
makes the meaning of a piece, attributing stories, memories and their personality to 
it, charging a piece of jewellery with meaning. (DEN BESTEN, 2011, p. 24)10

A joia atende a duas urgências da nossa temporalidade: atratividade e inteligibilidade. 

Entendida como adorno, ela é capaz de a um só tempo cumprir funções estéticas e mágicas,  

 

10 “[...] A joia é muitas vezes concebida como um símbolo, como um objeto que dá sentido. As pessoas estão 
acostumadas a ler joias, quer se trate de um coração de ouro, uma medalha ou um nome em uma corrente, uma 
aliança, um colar de pérolas, um piercing, uma bijuteria cintilante, uma medalha, uma peça etnológica, uma 
antiguidade ou uma peça artística feita à mão. Dito isto, devo acrescentar que também é quem usa que constrói 
o significado de uma peça, atribuindo histórias, memórias e sua personalidade a ela, impregnando uma peça de 
joalheria com significado” (DEN BESTEN, 2011, p. 24, tradução da autora).
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seja nos ornando ou nos protegendo. Ela também pode ser compreendida como um arquivo, 

um objeto carregado de significados materiais e emocionais. Já como tesouro, a joia 

funciona como reserva de valor ou distinção social. Todos esses aspectos concorrem para a 

construção de nossa subjetividade.

Georg Simmel, em texto publicado originalmente em 1908, nos explica que:

[...] O adorno aumenta ou amplia a impressão da personalidade, porquanto actua, 
por assim dizer, como uma emanação sua. Por isso, os metais reluzentes e as 
pedras preciosas foram, desde sempre, a sua substância; são “adorno” num sentido 
mais estrito do que a indumentária ou o penteado, os quais todavia também 
“adornam”. Pode falar-se de uma radioactividade do homem no sentido de que, à 
volta de cada um, se encontra, por assim dizer, uma esfera mais ou menos ampla 
de significado irradiante, na qual mergulham todos os que com ele tenham de lidar 
– uma esfera constituída por uma textura inextricável de elementos corpóreos e 
anímicos. (2014, p. 67-8)

Assim sendo, partimos da hipótese de que as joias, especialmente na contemporaneidade, 

podem nos ajudar a dar ordem e sentido a nossas vidas, cumprindo um papel na construção 

de narrativas organizadoras da nossa identidade. Como Manuel Castro Caldas explicita, 

citado por Cristina Filipe:

[...] Num novo sentido alargado, a joia retém a sua eficácia e economia específicas 
enquanto registro de leitura dos corpos e do modo como neles se inscrevem feitos, 
ambições, sonhos e afectos colectivos e individuais, ao mesmo tempo em que sinaliza 
um dos lugares disciplinares onde se criam e alteram, em sociedade, as regras do 
plano negocial, o próprio xadrez da comunicação. (2012, p. 123)

É nesse universo da comunicação que encontraremos as artes plásticas inseridas na 

contemporaneidade. Partindo dos conceitos de arte moderna, pós-moderna e contemporânea, 

compreendidos a partir da história da arte, podemos indagar sobre o conceito de joia em 

nossa temporalidade.

 1.3 CONTEMPORANEIDADE

Kairós, seja a figura da mitologia (THEOI, 2000) ou o conceito usado na retórica 

(LITERARY, s.d.), pode ser uma referência em exercícios de explicação de nossa 

contemporaneidade. Essa palavra de origem grega carrega o conceito de um tempo fugidio 

que não pode ser capturado. Trata-se do momento oportuno, um tempo não cronológico que 

se abre em um lampejo de oportunidade para a realização de algo, inclusive de um discurso. 
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Vivacidade, rapidez e juventude são características que o mito grego compartilha com o que 

chamamos de contemporaneidade, uma época de informação, experiências e deslocamentos. 

Kairós não é Cronos, com sua linearidade e o peso da compreensão de causa e consequência, 

nem Aiôn, em sua eternidade e lentidão.

A contemporaneidade pode ser definida como uma inscrição no tempo e no espaço. Se 

por um lado ela nos traz conectividade, por outro ela nos confronta com incertezas. Informação, 

velocidade e encurtamento de distâncias são algumas de suas características mais explicitadas. 

Entretanto, elas vêm acompanhadas de excessos de opções e consumos, desenraizamentos e 

esgarçamentos de vínculos. Uma aproximação pelas vias da história da arte pode nos ajudar 

a entender algumas de suas principais características. O modo como conceituamos arte na 

contemporaneidade pode nos ajudar a entender melhor esta temporalidade.

 1.3.1 Isto é arte?

Em 1991, a obra The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living 

ficou pronta (HIRST, 2012). O galerista Charles Saatchi, uma relevante figura do mercado 

das artes internacional, encomendara a Damien Hirst que realizasse o que quisesse e ele 

assim o fez. Um tubarão-tigre foi morto e colocado em uma solução de formaldeído dentro 

de um tanque de vidro e aço (Fig. 5). As discussões em torno da obra perduram até hoje. Em 

2008, Damien Hirst levou a leilão na Sotheby’s uma série completa de 167 trabalhos e teve 

como resultado os maiores valores pagos por obras de um artista em atividade, rompendo 

definitivamente com a lógica do mercado, trabalhando sem intermediários (KENNEDY, 

2008). Ele é um artista contemporâneo.

Fig. 5 – The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, Damien Hirst, 1991.  
Fonte: <http://magazine.art21.org/wp-content/uploads/2012/02/damien-hirst-shark2.jpg>
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O conceito de contemporâneo é tão somente a ideia de inserção no próprio tempo 

e o envolvimento com suas questões explícitas ou subjacentes. Entretanto, no mundo das 

artes há permanências e rupturas que convivem lado a lado e há ditames para diferenciá-las 

com o passar do tempo. A história da arte nos sugere uma sequência quase linear de estilos 

a partir de uma seleção e análise de obras exemplares. Historiadores, críticos, curadores e 

marchands dedicam-se a uma compreensão ordenadora e objetiva da produção artística, em 

um evidente esforço de estabelecimento de um conjunto de constantes formais que garantam 

legibilidade a esta produção através da própria ideia de estilo. É no universo da arte que 

o homem entende a vida, mas ela não é isenta nem transcendental. A obra de arte se dá a 

conhecer no próprio mundo, no sistema das artes. Algo só é reconhecido como artístico ao ser 

dito e aceito como tal. E mesmo este status pode ser modificado, conforme espaço e tempo, 

não sendo um absoluto cultural.

O tubarão de Hirst é uma obra emblemática em diferentes aspectos. Em primeiro lugar, 

é um objeto inquietante. O tubarão é um animal que provoca medo. Esse está com a bocarra 

ameaçadoramente aberta como se fosse engolir o espectador. A caixa de vidro é uma vitrine de 

loja, disponível para ser admirada e desejada. A solução em que o tubarão está imerso, como 

flutuando, lembra o mar, mas também traz a ideia do embalsamamento. Seu título é um convite 

a uma de nossas reflexões mais presente e perturbadora: o que é a morte? Rompendo com todos 

os cânones tradicionais, não há nada em seu aspecto formal que estabeleça que se trate de uma 

obra de arte, mas este deslocamento já havia sido realizado por Marcel Duchamp e seus objetos 

ready-made nos anos 1910. No entanto, o mundo das artes chancela este trabalho e o mercado 

confere a ele valor de obra-prima 14 anos depois, quando Steven A. Cohen o compra de Charles 

Saatchi por 12 milhões de dólares (MORRIS, 2012).

A arte na contemporaneidade está vocacionada para se fazer conceito. A questão é sua 

recepção, como explica Anne Cauquelin:

[...] A doxa simplifica, generaliza, retém uma imagem e faz dela a alegoria do 
discurso feito em outros lugares; desliza de um objeto a outro, troca sujeito contra 
objeto e vice-versa; mas a doxa, este conhecimento difuso que não se considera 
conhecimento, que se traduz em geral por “opinião”, também transporta as teorias 
da arte – todas essas teorias e seus acompanhamentos interpretativos – em total 
desordem junto com certas obras (as que estão inscritas no Panteão da memória) 
por meio de um transbordamento que forma na realidade nossas crenças sobre a 
arte, o que nós pensamos que ela é e deve ser como resposta ao rumor da doxa, 
atravessada de um lado ao outro pelo teórico. (2005, p. 170)

Nossas práticas discursivas cotidianas, apesar de perpassadas por conhecimentos 

esparsos e frequentemente tomados de empréstimo da mídia especializada ou não, dão lugar 
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a ideias do tipo: “o artista está rindo de nós”, “até uma criança faria isso” ou “quanta gente 

rasgando dinheiro à toa”.  A contemporaneidade se apresenta plural e diversa, o que nos 

exige um esforço coletivo para a construção da experiência da fruição. O significado da arte 

contemporânea se constitui na relação entre a comunidade de espectadores, o artista e a própria 

obra. Mesmo assim, a comunidade responsável pela construção de um olhar autorizado mantém 

suas responsabilidades.

A história da arte, que deseja criar ordem e significado, tem dificuldades em tecer 

uma narrativa a respeito do momento presente. Terry Smith, convidado a refletir e propor 

novos caminhos para o Museu de Arte Moderna de San Francisco, afirma que “[...] 

most contemporary art institutions try to manage the paradox between institutionality 

and contemporaneity by hiding their deep commitments to continuity” (2013)11. Esta 

continuidade, somente garantida de forma artificial, está presente no discurso sobre a arte 

que institui transições, e bem pouco turbulentas, do romantismo para o modernismo e deste 

para a pós-modernidade até chegar à contemporaneidade. 

A modernidade, que em seu cerne ainda trazia a ideia de afinidades estilísticas, serviu 

perfeitamente para a construção de um sem número de instituições ao redor do mundo 

que a acolhia com competência. A pós-modernidade seguiu trilha semelhante no seio dos 

equipamentos culturais, nos espaços da memória. Já a produção artística contemporânea exige 

novas aproximações, porque, enquanto gesto e conceito que muitas vezes questionam o próprio 

status de arte, ela precisa de novas formas expositivas, de uma curadoria copartícipe do processo 

criativo, da possibilidade de plena participação de seus fruidores, de circuitos entrelaçados com 

a cidade e de um conceito de arquivo que guarde o registro de performances, site specific e obras 

voláteis, como sublinha Priscila Arantes em seu livro Re/Escrituras da arte contemporânea: 

história, arquivo e mídia (2015).

Um bom exemplo de alinhamento com a contemporaneidade é o processo curatorial 

realizado por Luiz Camillo Osório e Cauê Alves para o pavilhão brasileiro da Bienal de Veneza 

em 2015 e que contou com obras de Antonio Manuel, Berna Reale e André Komatsu. Osório 

explica da seguinte forma a função da arte:

[...] Diferentemente das vanguardas históricas que acreditavam em modelos 
alternativos cuja realização não caberia no interior das instituições constituídas, a arte 
contemporânea, assumida certa deflação utópica, resiste de dentro das instituições 

11 “[...] A maioria das instituições de arte contemporâneas tenta lidar como o paradoxo entre 
institucionalidade e contemporaneidade, disfarçando seu profundo compromisso com a continuidade” 
(SMITH, 2013, tradução da autora).
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sem, todavia, deixar-se acomodar aos padrões instituídos nem ao desencanto niilista. 
Se não parece haver um novo modelo de sociedade, cabe à arte produzir pequenas 
alteridades, abrindo brechas nas normatividades que inviabilizam a criação de outras 
formas de estar no mundo. (OSÓRIO, 2015, p. 48)

Em seguida, descreve:

[...] Todos os trabalhos no pavilhão brasileiro explicitam uma sensação de 
constrangimento, situações que sugerem uma cidadania interrompida que exclui 
a participação impessoal em nome de arranjos paternalistas cheios de afetos 
ambivalentes – uma espécie de cordialidade opressora. [...] A partir dessa realidade 
adversa, a arte procura resistir e mobilizar energias de transformação. O futuro 
depende dessas energias e de nossa capacidade de ainda nos deixarmos surpreender 
e incomodar. (p. 51)

Para entender o que caracteriza a arte contemporânea, apesar das surpresas e incômodos 

que Osório sublinha, é preciso recuar e observar o que define a arte na modernidade e na pós-

modernidade. A história da arte nos permite esta observação.

 1.3.2 Moderna, pós-moderna ou contemporânea?

A arte moderna se apresenta como uma ruptura com o romantismo do século XIX e o 

forte academicismo que estabelecia as regras do jogo estético. Ser de vanguarda, como hoje 

reconhecemos, não é ser disruptivo no âmago da produção artística, mas ser eleito para representar 

um novo cânone prestes a se estabelecer. Seguindo esse conceito, uma forte característica 

dos movimentos modernistas era exatamente a de que os artistas não estavam isolados ou 

ensimesmados em seus processos criativos e, principalmente, não abriam mão da visibilidade 

social e dos valores de reconhecimento que emanavam das instâncias de intermediação. Isso 

pode ser exemplificado pelos salões de Gertrude Stein, na Paris do período entreguerras, que 

sempre contaram com a presença de nomes das artes.

Um dos principais frequentadores desses salões foi Pablo Picasso, artista que ilustra o 

período. Ele encarna os trânsitos nesse universo moderno, no qual a secularização definitiva do 

mundo das artes, a subjetividade e sua fragmentação como valores e temas a serem explorados 

e, acima de tudo, a sociedade de consumo, conformam a realidade e suas grandes narrativas. 

Anne Cauquelin ajuda a delimitar o período:

[...] Nous nous servirons donc du term “moderne” comme qualifiant une certaine forme 
d’art qui conquit sa place (em même temps qu’il pris son nom) aux environs de 1860, 
et se prolongea jusqu’à ce qu’intervienne ce que nous appellerons l’art contemporain. 
Ce positionement historique, lié à l’appellation “moderne” suffira pour le moment à 
suggérer les contenus notionnels que nous venons d’évoquer: le gôut’ de la nouveauté, 
le refus du passé qualifié d’académique, la position ambivalente d’un art à la fois 
“modal” (éphemère) et substantiel (l’éternité). Ainsi situé, l’art moderne revèle d’une 
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période économique bien définie, celle de l’ère industrielle. De son développement. De 
son aboutissement ultime en societé de consommation. (2011, p. 16)12

O mundo está disponível para ser apreciado e adquirido. Ele não precisa mais ser 

reproduzido porque não é mais expressão da vontade divina. Ele está a serviço do homem 

moderno, de sua engenhosidade e sua capacidade interpretativa. A arte não trata mais das 

técnicas representacionais, mas da própria capacidade humana de percepção e de subjetivação. 

A beleza e as questões formais estão no centro das preocupações dos artistas. Experimentações 

acontecem, são assimiladas e são consumidas.

Tomemos como exemplo a obra Les Demoiselles d’Avignon, de 1907 (Fig. 6). A mente e 

o que ela é capaz de criar não são mais um mero espelho do real. Picasso não pinta a realidade, 

mas o próprio exercício de percebê-la. Ele a fragmenta, explorando diferentes pontos de vista, 

jogando com formas geométricas simples, criando movimentações interligadas, sintetizando 

espaço e tempo. Arthur Danto afirma que “[...] with the modernism, the conditions of 

representation themselves become central, so that art in a way becomes its own subject” (1998)13. 

Isso caracterizaria uma ruptura de tal ordem que colocaria em cheque qualquer tentativa de 

ver uma continuidade histórica. O autor conclui, dizendo: “[...] the point is that ‘modern’ 

does not merely mean the most recent” (1998)14. O mesmo se dá na condição pós-moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 “[...] Usaremos o termo ‘moderno’ como qualificativo de certa forma de arte que conquista seu lugar (ao mesmo 
tempo em que se nomeia) por volta de 1860 e perdura até a chegada do que nós chamamos de arte contemporânea. 
Este posicionamento histórico, vinculado ao termo ‘moderno’ é suficiente por hora para sugerir o quadro que 
acabamos de mencionar: o gosto pela novidade, a recusa do passado academicista, a posição ambivalente de 
uma arte ao mesmo tempo ‘modal’ (efêmera) e substancial (eterna). Assim apresentada, a arte moderna nasce de 
um período econômico bem definido, o da era industrial. De seu desenvolvimento. De sua culminância em uma 
sociedade de consumo” (CAUQUELIN, 2011, p. 16, tradução da autora).
13 “[...] Com o modernismo, as próprias condições de representação tornam-se centrais, de tal forma que a arte 
torna-se, ela mesma, o tema” (DANTO, 1998, tradução da autora).
14 “[...] A questão é que ‘moderno’ não significa apenas o mais recente” (DANTO, 1998, tradução da autora).
 

Fig. 6 – Les Demoiselles d’Avignon, Pablo Picasso, 1907. Fonte:  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Demoiselles_d%27Avignon#/media/File:Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg>
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Após a exploração de todas as possibilidades através do cubismo, surrealismo e expressionismo 

abstrato, parece ter havido um esgotamento, porém ele não estava localizado no universo da 

produção artística. Eram as grandes narrativas que estavam se esgotando. Foi decretado o fim da 

história e junto com ele o fim da história da arte. A pós-modernidade nas artes caminha vinculada 

à vida urbana, com íntima relação com o ornamentalismo advindo da arquitetura. É à condição 

pós-moderna que devemos o ecletismo, quase neoclássico, dos anos 1990.

Se a história encontrou seu fim, a experimentação também teria chegado ao fim. Certo 

conservadorismo se instala nas artes, para logo depois ser abandonado em nome de duas principais 

vertentes. De um lado, um hiper-realismo que tudo transforma em objeto de consumo com um 

toque de pastiche, paródia e citação. De outro, um minimalismo que reduz a expressividade 

do artista a quase nada e transforma a já caixa branca das galerias em um espaço asséptico, 

onde ocorre uma não-representação. Deixamos a realidade de lado. O ceticismo com todas as  

meta-narrativas, como descrito por Jean-François Lyotard em seu livro O pós-moderno (1986), 

lança-nos em uma área cinzenta onde os excessos da hiper-realidade parecem nos tornar 

anestesiados, desprovidos de toda consciência. Para completar, há uma severa crítica a alguns 

conceitos do sistema das artes, a saber: autenticidade, originalidade e genialidade. Arte conceitual, 

instalações e performances entram em cena.

Merda d’Artista, de Piero Manzoni, foi criada em 1961 (Fig. 7). Segundo ele, cada uma 

das 90 latas numeradas e assinadas contém 30 gramas daquilo que o nome da obra indica. Há 

um sem número de anedotas em torno da conservação, investigação, violação e alteração de seu 

conteúdo. Em 16 de outubro de 2015, a lata número 54 foi arrematada em leilão na Christie’s 

de Londres por 182 mil libras (CHRISTIE’S, 2015).

Fig. 7 – Merda d’Artista, Piero Manzoni, 1961.  
Fonte: <http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2014/04/UTF-8PieroManzoni%C3%A2%E2%82%AC%

E2%80%9C-Merda-dartista-nn.-687880-%C3%A2%E2%82%AC%E2%80%9C-1961.jpg>
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Desse modo, não seria a pós-modernidade apenas uma antecâmara da contemporaneidade? 

Se a pensarmos como um tempo histórico, sem dúvida alguma. Se a entendermos como uma 

categoria de pensamento, apenas talvez. A história da arte é o conjunto de narrativas originadas 

das instâncias que legitimam a arte. A dificuldade de compreensão da contemporaneidade é que 

ela rejeita as próprias narrativas e exige novos modelos para ser compreendida. Essa exigência 

está diretamente ligada às práticas comunicacionais que emanam das redes, em especial da 

virtualidade, já que, segundo Anne Cauquelin, “[...] la réalité de l’art contemporain se construit 

en dehors des qualités propres à l’oeuvre, dans l’image qu’elle suscite dans les circuits de 

communication.” (2011, p. 61)15

Ainda conforme essa autora, as características da circularidade e extensividade do alcance 

nesse regime de comunicação – e não mais de consumo, como na modernidade – acarretam 

enorme redundância e consequente saturação. É apenas ao nomear a arte, individualizando-a 

novamente, que estabelecemos uma realidade possível, em um universo de simulacros. O 

discurso sobre a arte precisa se relacionar com a velocidade vertiginosa que a comunicação 

e a circulação de obras de arte ganham na rede, não havendo mais artista-produtor e  

fruidor-consumidor, centro e periferia, local e global. Além disso, a cultura – digital, virtual 

e cyber – está incorporada à arte e ao discurso sobre a arte, sendo imprescindível adotar seus 

códigos e valores para se relacionar com ela. Esse cenário celebra a juventude, o estar na moda 

e a inovação perpétua. Ele lança o artista no turbilhão de ser ao mesmo tempo produtor, crítico, 

agente, mecenas e relações públicas. O que importa é sua capacidade de “performar”, de realizar 

atividades e criar uma imagem artística, ficando em segundo plano todas as questões em torno 

da produção artística. A arte não é mais acadêmica ou de vanguarda. Ela está ou não inserida 

no circuito global da arte.

A arte contemporânea é essencialmente conceitual, apaga definitivamente a ideia 

de representação e de autoria, ocupa todos e quaisquer espaços a ponto de os mecanismos 

expositivos fazerem parte da obra de arte. Por outro lado, ela pode não estar em lugar algum 

e ser completamente virtual, rompendo com qualquer marco espaço-temporal. A ideia de 

reprodutibilidade e aura parece ter ficado para trás. Espera-se que uma obra de arte gere 

grandes filas, muitos subprodutos para serem vendidos nas lojas de museu e online, inúmeras 

reinterpretações. A expressão “jocondisation” revela o fenômeno que aconteceu com o quadro  

 

15 “[...] a realidade da arte contemporânea se constrói fora das qualidades próprias da obra, na imagem que ela 
suscita no circuito da comunicação” (CAUQUELIN, 2001, p. 61, tradução da autora). 
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Monalisa e que é esperado para toda obra contemporânea, sob pena de não penetrar no circuito 

da arte, se não for capaz de suscitar interesse nas redes sociais e na mídia (Fig. 8).

As duas principais características que distinguem a arte contemporânea do que já foi 

realizado até hoje são a performatividade e o simulacro. A arte passa a ser o eu para os outros, 

tal como a selfie que ganhou centralidade em nossas vidas. Ela também perde qualquer relação 

com a realidade, podendo existir somente na interação de um eu com um outro. A arte fala sobre 

a própria arte e sobre o fazer artístico, porém sem assumir para si qualquer grande narrativa. 

Danto afirma: “[…] the contemporary is, from one perspective, a period of information 

disorder, a condition of perfect aesthetic entropy. But it is equally a period of quite perfect 

freedom. Today there is no longer any pale of history. Everything is permitted” (1998)16. Para 

o autor, a norma agora é não haver uma narrativa que permita elevar algo ao status de arte ou 

não. Sendo assim, esse patamar só pode ser alcançado com a capacidade do artista de se fazer 

presente no circuito das artes. Seria possível traçar paralelo com o universo das joias realizadas 

na contemporaneidade? Entre continuidades e descontinuidades, da mesma forma que as obras 

de arte, as joias não podem prescindir do circuito comunicacional, mas talvez ainda mantenham 

aspectos oriundos de narrativas privadas, individuais ou coletivas.

 1.3.3 Isto é joia?

A definição canônica de joia é: o ornamento feito de metais nobres e eventualmente 

de gemas preciosas, utilizando técnicas de ourivesaria, para ser usado sobre o corpo. Isto é o 

16 “[...] o contemporâneo é, de certa perspectiva, um período de desordem da informação, uma condição de perfeita 
entropia estética. Ele é também época da mais perfeita liberdade. Hoje não há mais qualquer limitação da história. 
Tudo é permitido” (DANTO, 1998, tradução da autora).

Fig. 8 – Exemplo de jocondisation: souvenir de Monalisa, de Leonardo da Vinci, 1503-6. Fonte:  
<http://i3.cpcache.com/product/897618674/mona_lisa_flip_flops.jpg?color=Black&height=630&width=630&qv=90>



44

que normalmente se espera de uma joia. E da joalheria, que ela seja uma arte decorativa, uma 

arte aplicada, feita para adornar as pessoas com objetos de importante valor intrínseco. Ao 

excluirmos quaisquer dos aspectos presentes em sua definição, sejam os materiais nobres, a 

técnica ou as tipologias tradicionais, cabe a pergunta: isto é joia? Quando se trabalham questões 

formais ou conceituais, cabe ainda outra pergunta: isto é arte? Essas perguntas são o cerne 

das discussões em torno de certo tipo de joia na contemporaneidade, aquilo que comumente é 

chamado de joia contemporânea.

Em 1946, no Museu de Arte Moderna de Nova York, foi apresentada a exposição 

Modern Jewelry Design (EIDELBERG, 1996, p. 43). Ela trouxe a público um movimento 

que ganhava força nos Estados Unidos e que já estava presente na Europa: o encontro da 

joalheria com a arte. Artistas plásticos das mais diversas linguagens e alguns joalheiros 

criavam arte em sua forma mais íntima, para ser usada junto ao corpo. A discussão em torno 

do lugar da joalheria no sistema das artes inaugurada com essa exposição não está encerrada 

até hoje. Considerada uma arte aplicada, está estabelecida sobre a criação de artífices e, com 

a industrialização, sobre o design de produto. Desde os tempos de Benvenuto Cellini, na 

Florença do século XVI (Fig. 9), reivindica-se que seja entendida como arte, mas pouco se 

avançou até meados do século XX.

No final do século XIX, o movimento Arts & Crafts ofereceu ao mundo algumas 

joias extraordinárias e experimentações com materiais, em uma clara reação ao mundo dos 

produtos industrializados, com desenhos que exigiam o requinte do trabalho feito à mão.  Peças 

realizadas por Joseph Hoffmann (Fig. 10), Archibald Knox, Carl Otto Czeschka e Carles Horner 

exemplificam esse período. Os períodos Art Nouveau e Art Déco seguiram-se e apresentaram 

trabalhos que hoje ocupam museus e coleções particulares em todo o mundo, produzidos por 

Fig. 9 – O Saleiro, Benvenutto Cellini, 1543. Fonte: <http://www.khm.at/objektdb/detail/87080/>
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autores como René Lalique (Fig. 11), Philippe Wolfers, Henri Vever, Georges Fouquet, Jean 

Desprès, Gérard Sandoz (Fig. 12) e Raymond Templier.

A partir dos anos 1940, temos o movimento Studio Craft,

[...] em que muitos artistas plásticos, em boa parte escultores, começaram a 
trabalhar na pequena escala da joalheria, mas trazendo técnicas e materiais das 
mais diversas áreas. Nesse momento, o que movia os artistas e seu público era 
estabelecer uma relação mais afetiva com o cotidiano e os objetos do dia a dia, 
depois da aridez e dificuldades dos anos de guerra. A crescente importância 
da expressão individual fazia com que se buscasse um trabalho mais autoral. 
A desconstrução do significado da joia abriu espaço para as experiências com 
o movimento em Alexander Calder (Fig. 13), Friedrich Becker e Claus Bury; 
as experiências ópticas em Margarette de Patta, as experiências com fusão em 
Gerda Flöckinger, alguns dos principais artistas joalheiros da época. (PASSOS; 
TERRA, 2015, p. 23-4)

Inicia-se nessa época um entendimento ampliado do conceito de joia, onde não se pode 

deixar de considerar aspectos artísticos, de design, de habilidade artesanal e de moda.  Tal qual na 

arte moderna, a beleza, a autoria e o consumo são parâmetros de avaliação. Seguindo esse percurso, 

Fig. 10 – Broche, Josef Hoffmann, 1910. Fonte: BECKER, 2010, p. 182 
Fig. 11 – Pingente, René Lalique, 1989-1900. Fonte: BECKER, 2010, p. 49. 

Fig. 12 – Broche de Gérard Sandoz, 1928. Fonte: MOUILLEFARINE; POSSÉMÉ, 2009, p. 128.

Fig. 13 – Brincos e display Cabeça para Joalheria, Alexander Calder, 1945 e 1940. 
Fonte: CALDER FOUNDATION, 2007, p. 170-1.
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seríamos compelidos a entender a joia da mesma forma que durante tanto tempo entendeu-se 

as artes e sua historiografia, tentando construir um sentido a partir de autores consagrados e 

peças emblemáticas, estabelecendo padrões e cronologias, procurando continuidade nas formas 

e significados. Entretanto, as grandes narrativas não estão disponíveis para entender essa joia no 

que ela se distingue do restante da produção joalheira na contemporaneidade.

Otto Künzli, joalheiro suíço baseado em Munique, criou em 1980 o bracelete Gold makes 

you blind (HUFNAGL, 2013). Esta peça e seus múltiplos são compostos de uma esfera de ouro 

inserida em um tubo de borracha cujas extremidades se encontram, formando um círculo. Não 

podemos ver o ouro, apenas intuí-lo e, em um pacto com o autor, acreditar em sua presença. O 

metal que nos cega está lá, porém já não pode mais ser visto. Trata-se de uma obra conceitual. 

O que está em jogo é a compreensão da preciosidade, do valor atribuído e não mais intrínseco. 

Os materiais foram escolhidos por seu potencial expressivo e as habilidades do joalheiro foram 

fundamentais para dar forma a seu conceito. A experimentação, a criatividade e a reflexão estão 

na base de seu trabalho (Fig. 14). 

Em 2013, uma grande retrospectiva de sua carreira no Die Neue Sammling (The 

International Design Museum Munich) chamou atenção para sua trajetória exemplar como 

o joalheiro que ousou romper com todos os cânones e realizar um exercício conceitual sem 

precedentes. De acordo com Barbara Mass, “[…] to be art, jewellery must have visual strength, 

an artistic concept and meaningful semantics” (2010, p. 169)17. Künzli faz arte. Ele é conhecido 

como um joalheiro contemporâneo.

A joia, que anteriormente tinha valor histórico, social, econômico e emocional, passa 

17 “[...] para ser arte, a joalheria tem que ter força visual, conceito artístico e semântica significativa” (MASS, 
2010, p. 169, tradução da autora).

Fig. 14 – Bracelete Gold makes you blind, Otto Künzli, 1980. Fonte: HUFNAGL, 2013, p. 152.
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a ter valor artístico, porém esse valor não se oferece mais ao conhecimento pelas vias da 

apreciação estética e do consumo, mas pelas vias do conteúdo e da comunicação, tal qual a arte 

contemporânea. Abrem-se, com isso, dois caminhos para esta joalheria:

[...] At this stage in history, the work of certain jewellers loosely coalesces to imply 
two divergent branches of evolution. The first projects self-expressive content 
often relating to sociopolitical conditions, world events, body relationships or 
autobiography (jewellery as content). The second group incorporates a sensitive 
manipulation of material, techniques and the formal relationships within a piece 
(sensitized jewellery). (BERNABEI, 2011, p. 25)18  

Conceitual ou formal, a joia passa a ser engajada, pelo menos em sua modalidade 

nomeada como contemporânea. O mesmo não pode ser dito da joia produzida pela  

indústria – seja alta joalheria ou varejo –, da joia produzida por artesãos ou até mesmo da 

bijuteria, que atende à velocidade e obsolescência requeridas pela moda. Ela se caracteriza pela 

discussão sobre processos e narrativas, intensa experimentação com materiais, desenvolvimento 

de habilidades técnicas tradicionais ou não, resistência cultural e presença no mercado global via 

internacionalização do circuito de comunicação. Tudo isso sem um marco estilístico ou teórico 

definido, ainda tal qual a arte contemporânea. Essa joia se apresenta como arte em diálogo com 

o corpo, ficando em um lugar entre a escultura, a instalação e a performance, sem abandonar 

totalmente seu caráter decorativo. Estão mais dispostos a se apropriar dela aqueles que sejam 

capazes de se conectar com seu conteúdo, com seu significado. Quanto à sua diversidade, Ana 

Paula de Campos sugere nos aproximarmos dela com a utilização do conceito de rizoma de 

Gilles Deleuze e Félix Guattari:

[...] Podemos pensar o conceito contemporâneo de joia dentro de um modelo 
rizomático, pois este é o resultado de um conjunto de variáveis cujos diferentes 
arranjos abarcam as múltiplas formas de joalheria. Desse modo, não se promove 
uma ruptura com a ideia tradicional de joia, mas se contempla a convivência/
coexistência de um amplo espectro de possibilidades desse objeto. (CAMPOS, 
2011, p. 176) 

Podemos ainda nos apropriar do conceito de radicante presente na obra de Nicolas 

Bourriaud, para entender a potencialidade de uma arte e de uma joalheria contemporânea:

[...] A figura do sujeito definida pelo radicante liga-se àquela defendida pelo 
pensamento queer, a saber, uma composição do Eu mediante empréstimos, 
citações e proximidade – portanto, puro construtivismo. Assim, o radicante difere  
do rizoma pela tônica que dá ao itinerário, ao percurso, como relato dialogado, 
ou intersubjetivo, entre o sujeito e as superfícies que ele atravessa, às  
 

18 “[...] Neste ponto da história, o trabalho de alguns joalheiros se aglutina vagamente para conformar dois ramos 
diferentes de evolução. O primeiro apresenta conteúdo auto-expressivo frequentemente relacionado a condições 
sociopolíticas, eventos globais, relações com o corpo ou autobiografia (joalheria como conteúdo). O segundo 
incorpora uma manipulação sensível dos materiais, técnicas e relações formais na peça (joias como sensibilização)” 
(BERNABEI, 2011, p. 25, tradução da autora).
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quais prende suas raízes de modo a produzir o que poderíamos chamar de 
instalação: instalamo-nos em uma situação, em um lugar, de maneira precária; 
e a identidade do sujeito não é mais do que o resultado temporário desse 
acampamento, ao longo do qual se realizam atos de tradução. Tradução de uma 
trajetória na língua local, tradução de si mesmo em um ambiente, tradução nos 
dois sentidos. O sujeito radicante apresenta-se, assim, como uma construção, 
uma montagem: em outras palavras, uma obra, nascida de uma negociação 
infinita. (BOURRIAUD, 2011, p. 54)

Esta negociação infinita, que em nossa temporalidade se dá de modo precário e que 

parece ser algumas vezes desconfortável, se comparada à estabilidade do mundo moderno, 

pode se utilizar da joia como ancoragem. Essa joia que simboliza perenidade e continuidade no 

momento presente.

 

 1.3.4 O tempo é agora

A contemporaneidade é plural, diversa. Ela convida a uma relação entre artista, obra 

e espectadores muito além da obra aberta da modernidade, sugerindo mais do que interação, 

propondo fluidez entre os papéis. Muitas vezes os gestos e os conceitos que compõem a obra 

de arte estão a serviço de questionar o próprio status de arte. As grandes narrativas tecidas pela 

história da arte não mais oferecem chaves de interpretação suficientes para sua compreensão. 

Tudo é assimilado desde que se construa uma imagem artística que atenda aos parâmetros 

estabelecidos pelo atual regime de comunicação e consiga inserção no circuito global das artes. 

Performatividade e simulacro são categorias essenciais.

Entendidos os processos de construção de significados no universo da arte, podemos 

ampliar os conceitos aqui apresentados para a joalheria em nossa temporalidade. Antes disso, 

é interessante sublinhar que, dependendo das eleições teóricas, diferentes concepções desse 

tempo são encontradas. Jean-François Lyotard nos introduz a um tempo pós-moderno, ao 

discutir a ciência e seus processos de legitimação, caracterizado pela incredulidade frente 

aos metarrelatos que começa no fim do século XIX e ganha evidência a partir dos anos 1950 

(1986, p. xvi). Vinte anos depois, Nicolas Bourriaud questiona os alicerces de uma estética 

pós-moderna e faz a defesa de uma estética radicante localizada na altermodernidade 

que não se caracteriza por linhas de tempo contínuas e baseadas no multiculturalismo 

pós-moderno, mas por uma visão em espiral da História com suas infinitas dobras e 

desdobramentos, menos preocupada com origens do que com a negociação intercultural de 

possibilidades (2011, p. 190). No primeiro ano do século XXI, Zygmunt Bauman cunha a 

expressão modernidade líquida. Sua definição assume certa continuidade, porém sublinha 
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a volatilidade e a impermanência de cada um dos sucessivos arranjos culturais (2013, p. 16). 

Marc Augé traduz suas preocupações com uma nova antropologia para a sobremodernidade 

que ele caracteriza por transformações e excessos: o tempo acelerado, o encolhimento do 

planeta e a individualização dos procedimentos de produção de sentido (1994, p. 27, 42). 

Este mesmo autor explica que a sobremodernidade “[...] corresponde a uma intensificação, 

não a um apagamento dos processos constitutivos da Modernidade” (2014, p. 59). Por último, 

em 2015, Gilles Lipovetsky apresenta a ideia de uma leveza, de uma ligeireza para o centro 

da discussão sobre a hipermodernidade. Ele argumenta que os avanços tecnológicos deste 

milênio deram novo significado à leveza, antes entendida como um atributo negativo. Ao 

combinar velocidade, inconstância e sedução, o superconsumo resulta em uma lógica quase 

leviana em torno dos compromissos e surge um individualismo exacerbado. O paradoxo é 

que esta leveza se torna insustentável19:

[...] Ganhámos muito em leveza de fazer, mas muito pouco em leveza interior. 
Mais do que nunca, sentimos dificuldade em viver de forma leve. O nosso universo 
social e cultural apresenta-se como ligeiro, mas o homem que aí se mostra não o 
é: há algo que o oprime, que o deprime, que o derrota. No coração da civilização 
do ligeiro reinava o espírito da gravidade. E tudo leva a crer que, no futuro, 
será o mesmo. Os progressos técnicos, a informação, o saber, nenhum destes 
dispositivos positivos confere leveza à vida: tendem a fazê-la recuar. O sentimento 
gracioso da existência torna-se mais difícil de apreciar à medida que avançam 
os modos de vida hedonistas, reflexivos e móveis. A leveza parcial dos prazeres 
difunde-se; quanto à leveza “total” específica da alegria, quando muito, não 
evolui.(LIPOVETSKY, 2016, p. 333)

Moderna, pós-moderna, hipermoderna ou simplesmente contemporânea, nossa 

época é, acima de tudo, um período de esgarçamentos no qual perdemos o conforto e a 

segurança de estruturas sólidas e exteriores a nós mesmos para mergulhar em um mundo 

de experimentações. Se a identidade tem sempre a ver com o outro, as dificuldades de 

subjetivação são consequência desse mundo de tênues vínculos. Não nos são mais 

oferecidas chaves de interpretação ou mesmo simples manuais do bem viver. Deixamos o 

mundo vertical das instituições, para mergulhar em um mundo horizontal dos indivíduos 

conectados em redes. Neste quadro, podemos discutir o surgimento de novos significados 

para a joia.

Antes, no entanto, cabe esclarecer que o conceito de afeto, central nesta pesquisa, está  

vinculado à própria ideia de matéria e processos, percorridos através de malhas. Baruch de Spinoza 

nos explica, com imagem semelhante a que Ingold utiliza para descrever suas malhas, que considera 

19 É inescapável lembrar-nos do romance de Milan Kundera, A insustentável leveza do ser ou do livro de Marshall 
Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar, ambos publicados pela Companhia das Letras, em 1982.
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“[...] as ações e os apetites humanos exatamente como se fossem uma questão de linhas, de superfícies 

ou de corpos” (2017, p. 98). Para o filósofo, o afeto é a capacidade que algo tem de nos colocar em 

movimento ou paralisar, aumentar ou diminuir nossa potência de agir e pensar.

[...] Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 
agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada e, ao mesmo tempo, as 
ideias dessas afecções. Explicação. Assim, quando podemos ser a causa adequada 
de alguma dessas afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso 
contrário, uma paixão.  (SPINOZA, 2017, p. 98) 

Ainda segundo o filósofo, cada pessoa regula seus pensamentos e apetites a partir 

desses afetos, sendo que uma coisa pode causar alegria, tristeza, desejo ou repulsa. Se 

acreditarmos que uma coisa semelhante à outra que afeta nossa mente pode deflagrar as 

mesmas reações de amor e ódio da primeira, podemos concluir que o acúmulo de afetos 

norteia nosso desejo. Ao discutir os mecanismos da imaginação, Spinoza afirma que: 

“[...] imaginar nada mais é que sentir os vestígios que se encontram no cérebro devido 

ao movimento dos espíritos, movimento que é excitado nos sentidos pelos objetos” 

(ESPINOSA, 2015, p. 199).

Os afetos surgem nesse espaço entre corpos onde forças de encontro acabam por afetar 

esses corpos. Eles são acumulativos e fazem de nós quem somos. São ações sobre os corpos 

mais do que reflexão, embora não estejam totalmente separados do pensamento.

Se pensarmos na joia como algo capaz de nos colocar em um estado diferente do 

desconforto provocado pela fluidez e volatilidade da nossa temporalidade, será possível pensar 

nessa coisa como uma espécie de âncora que nos conforta e seduz.

 1.4 O SIGNIFICADO DA JOIA

 1.4.1 A necessidade da memória

Em uma época em que mesmo uma obra de arte só garante seu estatuto a partir dos circuitos 

comunicacionais, a joia pode ganhar novos significados? Nesses trinta anos em que se discute 

o conceito de contemporaneidade, seja como permanência ou como ruptura, um dos aspectos 

centrais tem sido o sentimento de desvalia dos indivíduos. Depois de um inegável período de 

alta produtividade e abundância após a Segunda Grande Guerra, formou-se paulatinamente um 
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mercado mundial de consumidores em que nossa capacidade de nos apropriarmos de novos 

códigos e novos produtos cada vez mais rapidamente passou a determinar quem éramos para 

nós mesmos e para os outros. Todas as instituições e grupos que determinavam quem éramos e 

como devíamos agir perderam em prevalência para o eu consumidor. Estaria a joia assumindo 

uma função de ancoragem ao lembrar quem somos mais do que outros objetos ao nosso redor? 

A joia pode nos ajudar a dar ordem e sentido a nossas vidas? 

Não necessariamente um novo significado, este papel é a recuperação de algo mais 

antigo, que de alguma forma sempre esteve presente nas joias e mais evidente naquelas passadas 

de geração em geração, capazes de guardar em si uma emanação aurática quase benjaminiana. 

Essas joias são claramente evocadoras de memórias individuais e coletivas. Elas revelam crenças 

compartilhadas e identidades construídas coletivamente. Mesmo na ausência, laços podem ser 

recuperados e fortalecidos. Objetos legados, presenteados, encontrados e até mesmo roubados 

parecem portar e atualizar esses vínculos. No entanto, é preciso levar em conta que há também 

uma espetacularização de um passado inventado, tão ao gosto das identidades ficcionais criadas 

para as redes sociais.

Trata-se de uma ideia de origem que está presente no pensamento mítico. Jean-Pierre 

Vernant explica que o mito não tem por função explicar como emergimos do caos, mas como 

se constituiu a soberania e a supremacia sobre ele (2016, p. 121). Os mitos tratam de origem e 

ordenação. A joia não poderia ser uma forma de localizar nosso particular mito de origem, aquilo 

que faz de nós quem somos, muito além das questões fugidias das distinções e obsolescências 

trazidas pelo consumo desmesurado? A joia – como adorno, arquivo ou tesouro – talvez seja 

capaz de nos proporcionar algum alento para nossa necessidade de sentido e também alguma 

distinção para além do circuito da contemporaneidade, ao nos ofertar uma diferenciação mais 

permanente do que a conquistada pelo consumismo, onde o que importa é tão somente o que 

nós temos, o que compramos e o que sonhamos adquirir. 

Segundo Félix Guattari, a subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no 

registro social (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 40). Georg Simmel, por sua vez, atribui um 

sentido de enaltecimento do eu frente aos outros para o uso de adorno (2014, p. 78), o que traz 

novamente a questão do consumo. Eduardo Giannetti explica o que ele chama a charada do 

consumo a partir de sua leitura de Fred Hirsch e seu texto intitulado Social limits to growth, 

de 1977. Giannetti divide as razões do consumo em duas espécies de demandas: uma é pela 

riqueza democrática, a satisfação direta de um desejo pessoal através da aquisição de produtos 
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e serviços; a outra é pela riqueza oligárquica, obtida pela aquisição de bens posicionais que 

nos projetam frente aos outros através de sua escassez e, consequentemente, da impressão de 

luxo (2016, p. 100).

Gilles Lipovetsky explica o anseio pelo luxo, comparando-o a uma forma de pensamento 

mítico imemorial.  Ele seria “[...] capaz de ressuscitar uma ‘aura’ de sagrado e de tradição 

formal, de fornecer uma tonalidade cerimonial ao universo das coisas, de reinscrever ritualismo 

no mundo desencantado, mass-midiatizado do consumo’’ (2005, p. 85). A joia poderia ajudar 

a reconstruir essa aura, recuperando o lugar de certa narrativa intemporal, que nos remete à 

ancestralidade, visto que, independente de seu valor intrínseco, ela carrega a ideia do objeto 

único, duradouro e mágico, da mesma forma como operam os mitos. Eles, segundo Mircea 

Eliade (2016), são capazes de nos oferecer modelos, significados e valores porque trazem 

narrativas de um tempo primordial de onde podemos recuperar a origem das coisas. Através 

da concretude do mito recuperamos o prestígio de origem e sua sacralidade, deslocados que 

somos para um tempo mítico para o qual podemos retornar e experienciar a intensidade da 

origem sempre. Este contato com as origens atuaria no sentido de nos restituir uma identidade e 

um sentimento de pertencimento necessários para existir, bem como construir uma projeção de 

futuro, em um legado para os que vierem depois de nós. Ele nos auxiliaria a estabelecer nossa 

inteligibilidade e subjetividade nesse tempo presente descrito por Marc Augé:

[...] O problema é que hoje reina sobre o planeta uma ideologia do presente e da 
evidência que paralisa o esforço para pensar o presente como história, pois ela 
se esforça para tornar obsoletos tanto as lições do passado quanto o desejo de 
imaginar o futuro. Há uma ou duas décadas, o presente tornou-se hegemônico. O 
presente, aos olhos do comum dos mortais, já não é oriundo da lenta maturação 
do passado, já não deixa transparecer os delineamentos de possíveis futuros, 
mas impõe-se como um fato consumado, opressor, cujo surgimento repentino 
escamoteia o passado e satura a imaginação do futuro. (2012, p. 93)

Dessa impossibilidade de lidar tanto com o passado quanto com o futuro surge a 

importância que a memória passa a ter em nossas vidas.

 1.4.2 A memória como abordagem

Uma definição muito simples e suficientemente abrangente para nos aproximarmos da 

questão da memória é a apresentada por Jacques Le Goff. Segundo ele, a memória nada mais 

é do que “[...] a propriedade de conservar informações, atualizar impressões ou informações 

passadas ou entendidas como passadas” (2013, p. 387). Ela seria um fenômeno, individual 

ou vinculado a grupos sociais, capaz de produzir imagens e textos que contribuiriam para a 
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estruturação e a auto-organização a partir da compreensão da relação tempo-espaço-indivíduo. 

Assim, a memória é entendida como um processo de criação deflagrado por tudo aquilo que 

nos afeta e que acontece na tentativa de nos situarmos no tempo – entre o passado trazido a 

tempo presente com as demandas desse presente e o projeto de futuro que almejamos – e no 

espaço, construindo narrativas e significados sempre renovados no jogo lembrar-esquecer. 

Em Cinco proposições sobre memória social, Jô Gondar reflete sobre a importância de se 

manter o conceito assim abrangente:

[...] Um conceito costuma nos dizer o que alguma coisa é, no presente, no 
passado e no futuro, a despeito de qualquer mudança. A memória, contudo, nunca 
é: na variedade de seus processos de conservação e transformação, ela não se 
deixa aprisionar numa forma fixa ou estável. A memória é, simultaneamente, 
acúmulo e perda, arquivo e restos, lembrança e esquecimento. Sua única fixidez 
é a reconstrução permanente, o que faz com que as noções capazes de fornecer 
inteligibilidade a esse campo devam ser plásticas e móveis. (2016, p. 19)

Conservação e transformação parecem ser palavras-chave em torno da memória. 

Enquanto monumento, a joia é ou pode vir a ser herança que carrega reminiscências através 

das gerações. Como documento/monumento, de forma privada ou compartilhada, ela pode nos 

auxiliar a elaborar lembranças e criar uma narrativa atualizada de quem somos. Ulpiano T. 

Bezerra de Meneses sublinha que a memória pode ser entendida como uma modalidade de 

representação social, mas também como um suporte de processos de identidade (1999, p. 12).

A contemporaneidade com sua desenfreada rapidez nos submete a acontecimentos e 

informações de forma acelerada.  A supervalorização da memória pode ter em sua raiz nossa 

urgente necessidade identitária, pois “[...] a memória é um elemento constituinte dos sentimentos 

de identidades individuais e coletivas, na medida em que ela também é um fator extremamente 

importante na consolidação do sentimento de continuidade e coerência de uma pessoa ou de um 

grupo em sua reconstrução e representação de si, para si e para os outros” (OLIVEIRA, 2012, 

p. 27). Essa necessidade identitária nos remete ao conceito de tradição inventada.

Eric Hobsbawn e Terence Ranger (2013) discutem a existência de tradições inventadas, 

criadas para, dentre outras funções, compor discursos de poder. Anthony Giddens (2011) 

vai mais longe e nos sugere que toda tradição é inventada. E também reinventada. Em uma 

reação à modernidade, e mais ainda à contemporaneidade, ideias românticas de pertencimento 

nos impelem a criar rituais e repetições carregados de valor simbólico e emocional, em uma 

tentativa de estabelecer algumas continuidades na vida social. Giddens ainda explica que a 

tradição inventada pressupõe uma sabedoria latente que nos daria as condições necessárias para 

uma ação desprovida de questionamentos. A herança, que seria então tradição convertida em 
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espetáculo, deve ter um caráter apaziguador frente às constantes escolhas exigidas no cotidiano. 

Podemos até mesmo imaginar que a necessidade de tradição inventada revela certa nostalgia de 

uma compreensão de mundo baseada em mitos de origem e genealogias. Não seria exatamente 

por esse motivo que há tamanho investimento individual e coletivo na manutenção de arquivos 

pessoais e públicos, de documentos ou objetos? As narrativas de si hoje estão facilitadas pelas 

redes sociais e são prontamente convertidas em registros pessoais e testemunhos que podem 

ser incorporados a uma narrativa de nós (MCKEMMISH, 2013, p. 31). O desejo de contar 

detalhadamente a origem de uma joia de família que volta à circulação, marcar momentos 

importantes com uma nova peça ou registrar a criação de uma obra não estaria vinculado à 

narrativa de si em termos foucaultianos (FOUCAULT, 2008)?

É Andrea Huyssen quem descreve outro aspecto desse desejo nostálgico:

[...] O desejo do aurático e do autêntico sempre refletiu o medo da inautenticidade, 
a falta de significado existencial e a ausência de originalidade individual. Quanto 
mais aprendemos a compreender todas as imagens, palavras e sons como já sendo 
sempre mediados, mais parecemos desejar o autêntico e o imediato. O modo 
desse desejo é a nostalgia. Abre-se uma lacuna entre o discernimento intelectual 
da obsolescência do conceito e o desejo do autêntico que se encontra no mundo 
vivenciado. A ânsia de autenticidade é o anseio romântico do outro por parte da 
cultura da mídia e da mercadoria. (2014, p. 97)

A biografia cultural (KOPYTOFF, 2008) de uma joia baseada em sua origem ou posse 

não atenderia, por sua vez, ao desejo de singularização almejado nas sociedades complexas? 

Sua narrativa não a retiraria do âmbito da mercadoria e a lançaria no campo da memória por 

uma avaliação privada de seu valor e significado? Não seriam a posse e a exposição com esse 

objeto cultural ressignificado um indício da identidade singular do próprio indivíduo? 

Daniel Miller cita o personagem Peer Gynt de Ibsen para afirmar a respeito das roupas 

que “[...] elas são o que fazem de nós o que pensamos ser” (2013, p. 22). Talvez o mesmo possa 

ser dito das joias, senão todas elas, ao menos aquelas que nos afetam e que estão investidas de 

narrativas, visto que “[...] grande parte do que nos torna o que somos existe não por meio de 

nossa consciência ou do nosso corpo, mas como um ambiente exterior que nos habitua e nos 

incita” (2013, p. 79), em uma capacidade algo inesperada de determinar nosso comportamento 

e nossa identidade. Entre a oralidade dos testemunhos e a materialidade das joias é possível 

construir narrativas que contribuam para o fortalecimento de nossas identidades individuais.

Há ainda outro aspecto da memória que está intimamente relacionado com a 

contemporaneidade: a sua estetização. A industrialização e a explosão do consumo exigiram 

do design de produtos uma aproximação aos ideais estéticos que até então eram exclusivos 
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do mundo das artes. Deste movimento inicial até a completa estetização dos mais variados 

aspectos da vida, o século XX viu arte e criatividade se tornarem hiperbólicas e dominarem 

nosso cotidiano de hiperconsumo. Gilles Lipovetsky dá o nome de capitalismo artista a esse 

processo. Nele também reintroduzimos a apreciação pelo passado próximo e nos lançamos na 

nostalgia do vivido e mesmo do não-vivido, autêntico ou falso, mas sempre idealizado. Todavia, 

o autor faz uma ressalva: “[...] o design de produtos ‘com memória’ vem em resposta menos a 

uma necessidade da ancoragem no passado coletivo que ao desejo de reviver instantes pessoais, 

sentir afetos, se experimentar a si mesmo por meio de lembranças seletivas e pessoais” (2015, 

p. 248). O autor refere-se a uma individualização que pretende combater a diversificação que 

se dá pelas vias da personalização dos consumos, fenômeno mais recente, mas que pouco tem a 

ver com uma efetiva subjetivação. Entretanto, ao discutir o papel das joias como portadoras de 

memórias, uma demanda de autenticidade às próprias origens, normalmente familiares, aponta 

para o desejo de ancoragem, que pretende amenizar o mal-estar ético e cultural que sentimos, 

essa crise subjetiva em que estamos mergulhados. Afinal de contas, voltamo-nos para o que nos 

dá identidade ou seriam essas joias apenas mais um recurso econômico e ecológico para não 

ficar à margem do próprio hiperconsumo?

Por último, é importante ressaltar que na tessitura das eleições teórico-metodológicas 

feitas nesta investigação, a ecologia dos materiais tem importância fundamental, tal como Tim 

Ingold a formula. Através dela podemos identificar uma forma de aproximação aos objetos que 

nos permita entendê-los como processos e não como fins em si mesmos. Ao olharmos essas 

joias para além do objeto e tentarmos mergulhar no que de informação seu material e o que 

vem acontecendo ao longo de sua existência nos apresentam, podemos construir uma malha de 

processos e relações que ganha em complexidade. Destacando a materialidade das joias, não 

estamos deixando de lado a importância das narrativas dos interlocutores. Estamos reiterando 

que sua história se dá na confluência de ouvir atentamente essas narrativas com seguir suas 

trajetórias a partir de seus materiais e processos. 

Tim Ingold constrói sua abordagem das coisas a partir da obra de Martin Heidegger, em 

especial do texto The thing (HEIDEGGER, 2013), onde encontraria esse entendimento não do 

objeto, mas da ‘coisa’, conceito que combinaria materiais e forças constitutivas, fazendo da 

‘coisa’ um lugar onde vários eventos acontecem, em vez do binômio matéria e forma que daria 

um caráter estático e morto aos objetos. Já sua leitura da obra de Gilles Deleuze e Felix Guattari, 

particularmente de Mille Plateaux (2012), permitiu construir um entendimento dos materiais 

e forças atuando em uma malha de linhas entrelaçadas de contínuos processos de crescimento 
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e movimento, plenos de condições de possibilidades, que só pode ser seguida e não capturada, 

por não apresentar condições de esgotamento.

Nesta tese é realizado o exercício de aproximação a objetos, agora coisas, seguindo seus 

materiais e processos, procurando entender seu significado como objetos dinâmicos, vivos e 

passíveis de serem compreendidos mesmo assim. São seguidas as pistas que os materiais nos 

propiciam, visando a uma compreensão a mais abrangente possível da história dessas joias e de 

seu significado. Ou nas palavras de Tim Ingold:

[...] Os materiais de que é composto não existem – como os objetos do mundo 
material –, mas ocorrem. Portanto, as propriedades dos materiais, consideradas 
como constituintes de um ambiente, não podem ser identificadas como atributos 
essenciais fixos de coisas, mas são, ao contrário, processuais e relacionais. Elas 
não são nem objetivamente determinadas nem subjetivamente imaginadas, mas 
praticamente experimentadas. Nesse sentido, toda propriedade é uma estória 
condensada. Descrever as propriedades dos materiais é contar as histórias do que 
acontece com eles enquanto fluem, se misturam e se modificam. (2015, p. 65)

 Alcançar tal análise das joias ajudará a compreender a construção de seu significado. 

No entanto, outras aproximações podem enriquecer a investigação.

 1.4.3 Formas de aproximação

Frente a esta grande variedade de perguntas e possíveis desenvolvimentos, o estudo do 

significado da joia e da construção deste significado exigiu uma abordagem interdisciplinar 

para a qual elegemos aquilo que Tim Ingold apresenta como uma ecologia dos materiais. Seus 

fundamentos tornaram possível reconhecer a joia como coisa – matéria e fluxos – e permitiram 

compreendê-la sem perder parte de seu valor e sentido, seguindo as linhas de processos e 

relações que constituem a malha da vida (INGOLD, 2015). Trabalhar com o conceito de malha 

possibilitou realizar o exercício de aproximação a coisas, seguindo seus materiais e dinâmicas, 

tentando entender não seu significado como objeto estático, morto, mas como algo dinâmico, 

vivo e passível de ser compreendido desta forma.

Também se fez necessária a aproximação com as estratégias de uma pesquisa qualitativa 

de inspiração etnográfica – com base em observações e entrevistas em profundidade –, para 

o mergulho nas narrativas dos interlocutores sobre joias. Estes, por sua vez, são pessoas que 

as usam, criam e observam – categorias apresentadas pela autora Marjan Unger (2012). Além 

disso, foi preciso recorrer à História Cultural e à Antropologia para compreender práticas e 

representações sociais em torno do objeto cultural joia. 
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Alguns aspectos da pesquisa narrativa frequentemente utilizada no campo da 

Educação serviram para a investigação das reminiscências em torno da formação de 

joalheiros. Registros fotográficos foram buscados no arquivo do ateliê. Foi realizada 

investigação pontual sobre a representação da joia na mídia e nas redes sociais, porém 

sem recorrer à leitura de imagens e a Semiótica, que exigiria um aprofundamento capaz de 

desviar a pesquisa de seu foco. Eventualmente, foram incluídos comentários sobre textos 

literários, filmes, telenovelas.

Os parâmetros iniciais para esse projeto foram interlocutores divididos em três 

grupos, seguindo indicações oferecidas por Unger (2012). O primeiro grupo é o de quem 

faz joia. As relações mestre-aprendiz, como discutido por Mihalyi Csikszentnihalyi (1990) 

e por Richard Sennett (2009) e que estão presentes na formação de novos artífices desta 

arte aplicada, são exploradas. O segundo deles composto por quem usa joia. Havia um 

levantamento preliminar de peças e suas respectivas narrativas identificadas em função 

de atividades no ateliê. Desse conjunto foram selecionadas aquelas cujas histórias estão 

apresentadas aqui. O terceiro e último é formado por quem aprecia joia e é composto pelo 

grupo mais eclético de interlocutores: comerciantes, antiquários, leiloeiros, colecionadores, 

museólogos, jornalistas e personal stylists.

Consequentemente, cinco conjuntos de informações compuseram a estratégia de 

trabalho nesta tese. O primeiro foi constituído por 120 narrativas a respeito de joias, feitas por 

seus portadores no ateliê e coletadas durante um período de 10 anos, de 2008 a 2018, através 

de registros fotográficos das peças e anotações em cadernos e diários eletrônicos. Alguns 

interlocutores foram novamente contatados, durante o processo de escrita para esclarecer 

aspectos que não haviam ficado claros em suas narrativas ou sido adequadamente registrados. 

Outros para entender qual era sua relação com a joia, passado algum tempo.

O segundo conjunto se apropria da ideia de seguir os materiais e está dedicado a entender 

algumas peças em detalhe. Esse foi o caso quando a avaliação e datação revelaram aspectos 

desconhecidos pelo proprietário ou despertaram interesse especial por algum aspecto incomum, 

fosse ele o desenho, os materiais, a tipologia da peça ou até mesmo sua história. 

O terceiro reúne entrevistas, conversas e debates realizados nos últimos 3 anos. Um 

roteiro aberto, modificado continuamente com o aprofundamento da pesquisa, foi a base das 

entrevistas e é apresentado no apêndice A (p. 224). As perguntas estavam divididas em duas 

partes: uma mais geral e comum a todos os entrevistados sobre como se estabeleceu a relação 
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com as joias e uma mais específica – de acordo com o grupo de interlocução a que pertenciam – 

sobre seu entendimento do significado das joias a partir dessa relação. Conforme a circunstância 

e disponibilidade dos entrevistados, algumas entrevistas foram gravadas e outras resultaram em 

um caderno de anotações de inspiração etnográfica. Conversas informais sobre o tema também 

contribuíram com ideias e narrativas. Houve ainda a oportunidade de debater o significado 

da joia em aulas e grupos de estudo promovidos no ateliê ou por parceiros nesse período. Os 

resultados da pesquisa foram corroborados em alguns desses profícuos diálogos.

Um quarto conjunto de informações se fez necessário: um questionário online com 

chamada realizada através das redes sociais para o qual foram obtidas 132 respostas entre 

novembro e dezembro de 2017, cujo roteiro pode ser observado no apêndice B (p. 227). Era 

importante verificar se a chegada em profusão de joias “cheias de histórias” ao ateliê não estaria 

contaminada em sua origem, visto o declarado interesse e especialização nesse tipo de peça. 

Isto não se confirmou, porém foi relevante buscar novos interlocutores fora desse ambiente 

para conhecer o comportamento de pessoas com relação às joias, para além desse círculo de 

influência e fora do alcance inicial da pesquisa.

O quinto e último grupo agrega uma revisão da literatura especializada e o diálogo, 

sempre que possível, com estudiosos da joalheria no Brasil e no exterior. Além disso, alguns 

conteúdos de publicações de moda e de redes sociais foram analisados, para entender se e como 

alguns significados da joia eram abordados.

Desta forma, foram obtidas as informações dos interlocutores.  A partir do reconhecimento 

de que o ciclo de vida da joia deveria ser o fio condutor da apresentação dos resultados da 

investigação, eles passaram a ser nomeados criadores, guardiões e ressignificadores.  

É importante ressaltar que as identidades de todos foram mantidas em sigilo, já que a maioria 

demonstrou algum desconforto em ser identificada.

Tanto as entrevistas com os interlocutores quanto o questionário online indicaram que 

o papel da joia como evocadora de memórias individuais e coletivas é verdadeiro. Portanto, 

estudos da literatura em torno de memória, narrativa, afeto e identidade, privilegiando trânsitos 

por disciplinas que permitissem entender a joia como objeto simbólico portador de múltiplos 

significados foram realizados. Autores clássicos como Jacques Le Goff (2013), que sublinha o 

valor da memória para a construção da identidade, e Henri-Pierre Jeudy (1990), que revela as 

armadilhas da nostalgia petrificante, foram referenciados. Maurice Halbwachs (2003), Andreas 

Huyssen (2014), Georges Didi-Huberman (2013), Paul Ricoeur (2014), Ulpiano T. B. Menezes 
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(1999) foram alguns dos autores que, com contribuições distintas e igualmente importantes, 

compuseram a compreensão desses conceitos. 

Outro conjunto de autores, desta vez dos estudos de cultura material, foi igualmente 

percorrido. Destacam-se Arjun Appadurai (2008), Igor Kopytoff (2002) e Daniel Miller (2013). 

Embora suas estratégias de aproximação ao objeto de estudo não tenham sido eleitas, ainda 

assim conceitos como biografia dos objetos e agência dos objetos ganharam algum destaque 

em função das questões em torno de consumo e coleção, na medida em que as narrativas foram 

sistematizadas. Entretanto, essa apropriação requereu que conceitos fossem meticulosamente 

tratados, visto que atingiam não só as eleições dos casos, mas principalmente o entendimento 

das narrativas, já que a ideia de malha é muito mais fluida e impalpável do que o conceito de 

coleção de objetos dos estudiosos da cultura material.

Este projeto vem consolidar trinta anos de estudos de história da joalheria, de 

convívio ou contato com boa parte daqueles que são os interlocutores nesta tese e, 

principalmente, de trabalho como artífice, reunindo fazer e pensar. O compromisso de 

aliar o trabalho acadêmico à produção artística está presente, embora seu resultado não 

faça parte deste documento.

 1.4.4 E por falar em narrativas...

O percurso de leituras e indagações apresentado até aqui permitiu construir os fundamentos 

desta tese. A joia não pode ser exclusivamente abordada a partir de uma disciplina. Ainda não estão 

claras – e sequer sabemos se voltarão a ser claras um dia – as pautas sociais e culturais que emergem 

na contemporaneidade. Os mecanismos pelos quais comportamentos de consumo se deslocam nas 

tramas sociais de cima para baixo de fora para dentro deixaram de fazer sentido. O processo de 

absorção de comportamentos no sistema de consumo fica cada vez mais difícil de rastrear e sabemos 

que ele passa a acontecer de forma multidirecional. Esses mecanismos agora são difusos e difíceis de 

acompanhar não só pela sua velocidade como também pelas dimensões globais que tomaram.

Embora questões em torno do trauma prevaleçam em parte da literatura sobre 

memória e os usos do testemunho em sua investigação – onde são abordados temas 

como a escravidão (GILROY, 2012), o pós-colonialismo (HALL, 2003), o holocausto 

(POLLAK, 1989) e a ditadura (SARLO, 2005) –, percebe-se que há mecanismos 

psicanalíticos de apagamento que combinam com a penhora e destruição de joias. Sendo 
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assim, as joias que nos chegam, em sua grande maioria, trazem narrativas sentimentais 

mais do que traumáticas.

Observar a joia como artefato cultural, objeto cultural ou simplesmente como objeto, 

retira dela parte de seu significado porque muitas vezes perdemos de vista os processos ao 

longo da malha de sua existência. Além disso, nós estamos mergulhados nessa temporalidade 

de tal forma que nos podem escapar muitas das possibilidades de aproximação disponíveis 

para seu entendimento. É preciso um olhar perscrutador, ouvidos atentos, curiosidade aguçada 

e intuição assumida para a investigação do percurso da formação do significado da joia. Para 

tanto, e contando com as bases lançadas por Gilles Lipovetsky e Tim Ingold, a abordagem 

interdisciplinar torna-se essencial e a possibilidade de alcançar a transdisciplinaridade se 

apresenta, como explica Jô Gondar:

[...] Uma abordagem transdisciplinar é outra. Ela pretende pôr em cheque a 
disjunção entre as disciplinas, valorizando pesquisas capazes de atravessar os 
domínios separados. A ideia não é reunir conteúdos, mas produzir efeitos de 
transversalidade entre os diversos saberes. Transversalidade que, evidentemente, 
não toma a síntese por horizonte: não se trata de promover o diálogo entre 
disciplinas em prol de um consenso, de um equilíbrio último em que a razão 
domine o caos. Ao contrário, supõe-se que é justamente do dissentimento que se 
faz a invenção e podem ser geradas as novas ideias. O objeto transdisciplinar não 
é comum a diferentes disciplinas; ele é criado como um novo objeto, de maneira 
transversal, quando problemas que até então eram próprios de um campo do saber 
atravessam seus limites e fecundam outros. Este objeto não existe antes que o 
atravessamento se dê. Nesse caso, a própria ordem disciplinar é posta em questão, 
surgindo um para além – indicado pelo prefixo “trans” – da divisão do saber 
em disciplinas. Os novos objetos produzem deslocamentos nos jogos de saber e 
poder, desestabilizando as regras sobre as quais havia consenso e propondo novos 
discursos e novas práticas de pesquisa. (2016, p. 23)

Esta investigação procura entender, a partir do microcosmo de um ateliê de joias e das 

relações forjadas por décadas com os interlocutores, quais são os significados das joias para 

nós agora. Nos capítulos seguintes, o ciclo de vida da joia será o fio condutor na busca desses 

significados. Passando pelas mãos de criadores, guardiões e ressignificadores, a existência 

das joias é acompanhada em sua matéria e processos. Da observação dessa malha, podemos 

entender a joia como adorno, arquivo e tesouro.

Optou-se por reunir os resultados desta pesquisa a partir da própria noção de malha – 

materiais e processos. Para tanto, acompanha-se o ciclo de vida da joia, com suas idas e vindas. 

Cada um dos três capítulos seguintes é dedicado a um momento desse ciclo, um interlocutor 

predominante – criadores, guardiões e ressignificadores – e um conjunto de significados. O 

texto se encerra com a retomada da tese da joia como ancoragem, a partir de seus principais 

significados – adorno, arquivo e tesouro – e conclusão.
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2 CRIADORES DE JOIAS

Este capítulo trata dos significados que têm origem no fazer-pensar da criação de joias, 

onde o pensamento e o sentimento estão contidos no processo de fazer (SENNETT, 2009, p. 17). 

Ele está dividido em três partes. Na primeira, apresenta-se quem são esses criadores, incluindo 

sua formação e uma possível explicação histórica para como essa formação se constituiu. Na 

segunda, técnicas, materiais e sistemas de produção são utilizados para categorizar diferentes 

tipos de joias e entender os significados oriundos dessas diferenças. Por último, discute-se que 

significados emergem do processo de criação das joias.

Convívio, entrevistas, questionário e revisão bibliográfica de livros de joalheiros 

permitiram revelar alguns desses significados que serão apresentados a seguir. Essa exposição 

não se pretende exaustiva ou conclusiva, mas parcial e incompleta. Ela parte de eleições de 

interlocução conduzidas por uma experiência pessoal, parte de um ponto de vista afetivo, do 

próprio entendimento do fazer-pensar a joalheria e das redes de relacionamento estabelecidas 

ao longo de uma carreira. Este capítulo quer dar voz, inclusive, aos especialistas muitas vezes 

escondidos em manuais técnicos, onde foi possível encontrar, inesperadamente, a expressão de 

filosofias de trabalho e o significado que as joias têm para esses profissionais.

 2.1 UM ANTIGO OFÍCIO 

Em algum momento, a maioria das narrativas de criadores de joias, sejam elas registradas 

historicamente, como a autobiografia de Benvenuto Cellini, de 1562 (SYMONDS, 1946), ou 

acontecidas ao redor de uma bancada de ourives, trazem aspectos mágicos, descrevem uma 

alquimia dos metais, energias telúricas, metamorfoses. O mais cético dos ourives fala de 

obediência ou desobediência dos metais, de atratividade da gema, de certo imponderável 

que guia as formas que vão surgindo entre seus dedos. Artistas joalheiros referem-se a 

momentos de fluxo (flow) – alinhamento de corpo, mente e espírito – nos termos em que 

Mihali Csikszentmihalyi o apresenta (2013). Mesmo os designers de joias que trabalham com 

programas de prototipagem e estão mais distantes dessa materialidade contam de um fator 

inexplicável relacionado à geometria dos sólidos que ganham vida na tela do computador. 
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É frequente que revelem um fascínio inicial que vai desde encontrar pedrinhas brilhantes 

pelo caminho e as colocar no bolso até se deslumbrar com os adornos usados pelos personagens 

históricos que ilustravam os livros escolares ou que se davam a conhecer nos museus. Joias e 

bijuterias, relógios e canetas dos pais e avós aparecem em narrativas do primeiro contato com 

o universo da joia. 

A maestria técnica e o talento artístico fazem parte dos anseios dos criadores de joias 

em maior ou menor grau. Dominar as mais diversas técnicas e materiais eleitos é um objetivo 

comum e um exercício de aprendizado contínuo. Um joalheiro nunca se considera completo. 

Está sempre buscando alguma coisa que, às vezes, nem sabe exatamente o que é até encontrá-la. 

Segundo Richard Sennett, grande empenho e perícia costumam estar no cerne da habilidade do 

artífice e na origem do orgulho profissional (2009, p. 328).

Ao observar a regalia – emblemas e símbolos de autoridade real (NEWMAN, 2000, 

p. 254) – de diferentes países, uma das particularidades que chama atenção é a excepcional 

qualidade dos artefatos produzidos com intenso trabalho artesanal, além da evidente 

utilização de riquezas e símbolos das nações (Fig. 15, 16 e 17). Esses símbolos reúnem 

o que de melhor pode ser obtido nas oficinas, a partir das mãos mais habilidosas e dos 

materiais mais valiosos para cada cultura. René Brus descreve o impacto desse tipo de 

peças em sua formação: 

[...] I witnessed the coronation of Queen Elizabeth II of England on television when 
I was just a few years old. This event, seeing images of royalty wearing glittering 
crowns and tiaras, and my passion for collecting minerals, led to my curiosity in 
the processes of making jewellery. I became a goldsmith at the end of the 1960s, 
which has been a fortunate choice. When I was first learning my profession, I was 
impressed by the skills of the unknown craftsmen of thousands of years ago who 
were able to create royal headdresses with less sophisticated tools than mine; 
modern goldsmiths have the comfort of today’s electricity and natural gas. But I did 
not just admire their skills; I came to realise that the making of a crown and other 
emblems of power and sovereignty is not limited to the use of precious metals and 
stones; natural materials such as shells and feathers are also used.  (2011, p. 4)20

Joias podem servir para ostentar, diferenciar e oprimir, mas Brus ainda esclarece que 

esses símbolos de poder e pertencimento são exemplos que evidenciam os aspectos simbólicos 

20 “[...] Eu testemunhei a coroação da rainha Elizabeth II da Inglaterra na televisão quando eu tinha apenas alguns 
anos de idade. Este evento, assistindo a imagens da realeza usando coroas e tiaras cintilantes, junto com minha 
paixão por coletar minerais, levou-me à curiosidade pelos processos de fabricação de joias. Tornei-me um ourives 
no final dos anos 1960, o que foi uma escolha feliz. Quando eu estava aprendendo minha profissão pela primeira 
vez, fiquei impressionado com as habilidades dos artesãos anônimos de milhares de anos atrás que foram capazes 
de criar adornos de cabeça com ferramentas menos sofisticadas do que as minhas; ourives modernos têm o conforto 
da eletricidade e do gás natural. Mas eu não apenas admirei suas habilidades; percebi que a fabricação de uma 
coroa e de outros emblemas de poder e soberania não se limita ao uso de metais e pedras preciosas; materiais 
naturais como conchas e penas também são usados” (BRUS, 2011, p. 4, tradução da autora).
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das joias e, sobretudo, a longa tradição dessa arte. Desenhos e materiais repletos de significados 

são capazes de deslumbrar ou chocar as audiências, transportando-as para outros lugares e 

épocas. Já para os joalheiros, o que chama atenção é a maestria no desenho e execução dessas 

peças, a escolha dos materiais e o fato de perdurarem, mesmo com sucessivas intervenções 

ao longo de sua história. Através de peças pertencentes à nobreza das mais variadas nações 

e ao clero das mais diversas religiões, é possível entender como eram feitas as joias ao longo 

da história, pois, ao contrário do que acontece com a maioria das peças de uso comum, essas 

costumam ser preservadas.

 2.1.1 A formação dos criadores de joias

A Enciclopédia de Diderot apresenta os ofícios dos metais: serralheria, prataria e 

ourivesaria (REVERE, 2011, p. xi). Pouco mudou desde 1751. Mesmo quando equipamentos 

elétricos, a gás e eletrônicos começaram a ser utilizados, eles foram criados a partir de gestos 

tradicionais dessas áreas. Há uma série de técnicas básicas e milhares de truques e segredos, 

como se diz no meio. 

Discutir a formação dos criadores de joias passa pelo reconhecimento de distintos 

sistemas de produção. Temos desde a veloz joalheria industrial de produção de massa até a alta 

joalheria das peças que podem levar cinco mil horas para serem realizadas ou, ainda, as peças 

de artesãos e artistas joalheiros que fogem a qualquer padrão classificatório, visto que variam 

em técnicas, materiais e conceituação em relação às duas primeiras e entre si. Todos esses 

sistemas, no entanto, comungam de técnicas e experiências passadas de geração em geração.

Por outro lado, o caráter ilegal de parte da produção de joias no país desde seu início, 

apresentado anteriormente, talvez seja um dos empecilhos para a constituição de escolas de 

Fig. 15 – Ourives da joalheria inglesa Garrard trabalham em coroas e tiaras para a cerimônia de coroação da 
rainha Elizabeth II, em 1953. Fonte: BRUS, 2011, p. 67.  

Fig. 16 – Coroa Imperial Britânica, 1937. Fonte: KEAY, 2011, p. 184.  
Fig. 17 – Coroa Real dos Bunyoro-Kitara de Uganda Ocidental, final do século XIX. Fonte: BRUS, 2011, p. 69.
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formação de ourives, ao lado de nosso desinteresse pelo fortalecimento do ensino técnico na 

Educação nacional. Com raras exceções capitaneadas por instituições como o SENAI e SENAC, 

foram mantidos até hoje cursos de formação baseados na relação mestre-aprendiz em oficinas 

de ourives, em ateliês de artistas e até em fábricas, tanto nos grandes centros urbanos quanto 

no interior. Essa relação remonta à estrutura das corporações de ofício da Idade Média, onde na 

vida cotidiana de uma oficina aprendiam-se os gestos, as habilidades técnicas, as histórias da 

comunidade e o comportamento profissional considerado adequado.

Na história da joalheria brasileira, temos pouca informação documental sobre a produção 

de joias desde o período colonial e até anos bem avançados do século XX. Uma série de leis, 

visando ao controle do uso dos metais nobres pela população brasileira e ao mesmo tempo 

protegendo a produção de ourives, prateiros e cunhadores de moedas de origem portuguesa, 

e mais tarde inglesa, fez com que boa parte das joias realizadas no país fosse produzida na 

clandestinidade e não trouxesse informação de autoria, local, data ou teor dos metais, ao 

contrário do que podemos observar em Portugal desde o final do século XVII21. Humberto M. 

Franceschi em seu estudo resume este quadro: 

[...] Argumentações as mais variadas são usadas hoje para justificar a ausência dos 
punções: a falta de controle e fiscalização, interesse dos governantes da Colônia, 
e também o fato de muitos prateiros, especialmente os escravos de ganho e os 
mulatos forros, não poderem usar marca nenhuma. Isso ocorreu até 1766, quando 
a Carta Régia de 30 de julho extinguiu o ofício. Nada mais pôde ser registrado 
oficialmente até o cancelamento da proibição em 1815. (1988, p. 265)

Podemos especular que este é o motivo para que até hoje no Brasil ainda não seja 

universal a identificação adequada de joias e prataria. Entretanto, a consequência mais 

interessante da proibição do ofício de ourives e prateiro no país foi a dispersão dos artífices 

que se concentravam na Bahia e Minas Gerais até meados do século XVIII. Eles buscaram 

abrigo e se instalaram nas regiões sul e sudeste com o intuito de seguir produzindo joias, 

ao mesmo tempo em que burlavam as restrições e criavam novos núcleos de produção e 

consumo. Isso aconteceu especialmente no interior de São Paulo. Maria Helena Brancante 

relata o estabelecimento de Sorocaba como um dos primeiros centros de ourivesaria em São 

Paulo, no início do século XIX (1988, p. 161).

 Já se falou de a impossibilidade dos ourives de origem africana trabalharem com o 

ouro mas também é certo que, dependendo da região do continente africano, eles detinham 

21 O Professor Gonçalo de Vasconcelos e Souza (2008), da Universidade Católica Portuguesa, realiza frequentes 
pesquisas sobre a produção joalheira nos séculos XVIII e XIX, inventariando inclusive os artífices e suas obras, 
através das marcas dos profissionais e do trabalho de ensaiadores e contrastadores, que atestavam qualidade e 
origem desde o final do século XVII em Portugal, devido à regulamentação da profissão de ourives e prateiros.
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técnicas avançadas do trabalho com metais nobres e sua mão de obra era largamente utilizada 

nas oficinas em todo o país. Há registros de ourives escravizados desde o século XVII, sempre 

trabalhando como jornaleiros e não tendo autorização para identificar suas criações ou tendo 

suas presença e produção registradas. Novamente, é Maria Helena Brancante quem revela a 

identificação, em um inventário de bens datado de 1808, de um homem escravizado da Nação 

Mina, trabalhando como ourives na cidade de São Paulo (1988, p. 165).

Portugueses, brasileiros, negros forros e escravizados fizeram as joias brasileiras ao longo 

de todo o século XVIII e XIX. Do conjunto de peças produzidas que chegaram até nós podemos 

reconhecer uma preocupação em estar a par com o que se realizava na Europa. Algumas vezes, 

somente é possível distinguir uma joia europeia de seu similar brasileiro pela ausência das 

marcas de identificação: contraste de teor, punção de fabricante e marca de ensaiador municipal, 

que nos fornecem dados de autoria, localização e época (SOUSA, 2010, p. 175). 

Da produção do período, devem ser destacadas as Joias de Crioula, consideradas 

a primeira expressão brasileira na joalheria e que encontra paralelo apenas em 

manifestação semelhante que teria ocorrido na Martinica no mesmo período (GODOY, 

2006, p. 93). Deixando de lado todo um discurso historicamente construído em torno 

de aspectos de magia e sedução que parecem ter por objetivo atenuar e romantizar 

um dos períodos mais violentos e dramáticos de nossa história, temos um grande 

empreendimento extrativista, que entre 1740 e 1820 fez do Brasil o maior produtor 

mundial de ouro, diamantes e gemas coradas, dando origem a uma ourivesaria das mais 

exuberantes já criadas.

O encontro de muitas culturas, em especial na Bahia – que abrigou a primeira capital 

dessa colônia portuguesa que se tornou sede da metrópole e, mais tarde, um império – fez 

florescer uma ourivesaria usada por mulheres negras, escravizadas e forras, que refletia 

a riqueza produzida aqui e o desejo de sua ostentação. Essa é uma história conhecida e 

disponível apenas através de exemplares de joias de crioula expostos em alguns poucos 

museus espalhados pelo país, dos quais podemos destacar: o Museu Carlos Costa Pinto e o 

Museu do Traje e do Têxtil em Salvador, o Museu Imperial em Petrópolis e o Museu Afro 

Brasil em São Paulo.

Tais joias revelam um desejo de distinção em uma sociedade com divisões ora muito 

rígidas ora bastante fluidas, bem como um desejo de embelezamento em meio a condições 

precárias de existência. Elas que são simultaneamente adorno, expressão de religiosidade, 
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símbolo de pertencimento e reserva de valor nos levam a imaginar as circunstâncias de sua 

criação e uso, a vida de quem as realizou e de quem as portou. Elas nos intrigam ontem e 

hoje (Fig. 18):

[...] As joias de crioula se caracterizam por fortes laços com a cultura das nações 
africanas que compuseram a população escravizada na Bahia, em especial de 
origem Axânti, da região do Golfo de Guiné. Há uma grande proximidade 
com a ourivesaria popular do noroeste de Portugal, que por sua vez bebeu 
em fontes do Oriente Médio, da África e da Ásia. Seu uso foi extensivo entre 
mulheres negras escravizadas ou forras na Bahia e no Recôncavo, mais tarde 
difundindo-se pelo que é hoje a região sudeste. A abundante circulação de 
ouro, clandestina ou não, no Brasil nos séculos XVIII e XIX, tornou-o a 
matéria-prima mais frequente. Elas eram usadas como adornos e, ainda, como 
sinais de distinção social e forma de acumulação de recursos por aquelas que 
trabalhavam diretamente na casa ou aquelas que trabalhavam no comércio de 
rua. A quase totalidade das peças é realizada em ouro com variação de teor e 
tonalidade. São usadas técnicas diversas, dominadas por africanos e europeus: 
forja, cinzelado, repuxado, gravação, fundição e filigrana. A predominância de 
inspirações vindas da flora é perceptível. A figura humana aparece na forma de 
índios, brancos e personagens da realeza, mas raramente de negros. As joias 
são grandes e chamativas. Diferenciam-se das usadas pelas mulheres brancas 
pelas suas dimensões, porém são mais leves, já que feitas de chapas e fios 
mais finos, portanto menos onerosas. No mais, as joias falam pouco de ser 
uma mulher escravizada. Brincos curtos e longos, anéis vistosos, colares de 
bolas e peças da religiosidade católica não se relacionam com suas variadas 
origens e condição de existência. As exceções são as pulseiras rígidas ou 
flexíveis normalmente usadas aos pares lembrando algemas e os colares com 
elos grandes como grilhões. (PASSOS; TERRA, 2017, p. 14)

Há ainda a penca de balangandãs (Fig. 19) que têm sua origem nas ferramentas de Ogum 

(Fig. 20) – orixá da guerra e da agricultura, relacionado à metalurgia do ferro, à produção de 

armas e ferramentas – e nas châtelaines europeias (Fig. 21) – espécie de molho de chaves e de 

utilidades levado à cintura pelas mulheres (CUNHA; MILZ, 2011, p. 119). Ela é provavelmente 

a tipologia mais brasileira de todas e muito popular desde o século XIX.

Fig. 18 – Conjunto de joias de crioula. Fonte: PASSOS; TERRA, 2017, p. 2.
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Com o início do século XX, estabeleceram-se no país novos grupos de imigrantes 

em sua maioria europeus e muitos deles dedicados à confecção e comércio de joias, metais 

e gemas (DAYÉ, 2017, p. 23). Eles trazem maior variedade de influências, especialmente se 

considerarmos os imigrantes do Oriente Médio e da Ásia, e dão novo impulso à produção 

realizada no país. Casas joalheiras são inauguradas, algumas delas ainda em operação com uma 

terceira ou quarta geração de proprietários em seu comando. Também foram estrangeiros que 

possibilitaram a apreciação das gemas coradas brasileiras. Jules Sauer e Hans Stern, ambos 

judeus de origem alemã, realizaram grandes esforços para a valorização de berilos (Fig. 22), 

quartzos e turmalinas brasileiras, a partir dos anos 1940. Embora durante muito tempo as 

joalherias criadas por eles tenham tido seus desenhos realizados à moda europeia e calcados no 

gosto dos turistas estrangeiros que chegavam ao país em cruzeiros e aportavam sedentos pelo 

nosso colorido exotismo no Rio de Janeiro, com o passar das décadas, ambas se estabeleceram 

como casas de grande prestígio também pelo desenho de suas peças.

Fig. 19 – Ferramenta de Ogum, José Adario dos Santos, 2011. Fonte: Acervo pessoal.  
Fig. 20 – Penca de balangandãs, acervo Museu Costa Pinto. Fonte: CUNHA; MILZ, 2011, p. 129.   

Fig. 21 – Châtelaine inglesa, 1750-80. Fonte: <http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-cognacq-jay/
oeuvres/chatelaine-1#infos-principales>

Fig. 22 – Anúncio da joalheria Amsterdam Sauer, anos 1970. Fonte: MONERÓ, 2011, p. 78.
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A produção de joias na primeira metade do século XX pode ter aumentado em volume 

de negócios, mas mantinha-se vinculada ao que era preconizado na Europa, tal como a moda. 

Parte dos estoques dessas casas era composta de peças importadas por desejo de sua clientela. 

Mão de obra era formada dentro das próprias oficinas, com pouco espaço para a exploração de 

novos rumos, já que materiais onerosos e ferramentas especiais não costumam ser distribuídos 

para experimentação.

Realizar experimentações, rompendo os limites conceituais, materiais e técnicos para a 

criação de uma joia moderna só acontece a partir dos anos 1960, quando temos uma renovação, 

em todos os segmentos da criação de joias, muito influenciada por movimentos que se sucediam 

desde o final do século XIX nas artes e na joalheria, seja na Europa ou nos Estados Unidos, 

como já foi apresentado no primeiro capítulo. A produção industrial se moderniza, os meios 

de comunicação facilitam o acesso a novas fontes de informação, artistas plásticos começam 

a experimentar com materiais e técnicas da ourivesaria. Esse grupo de pioneiros alarga o 

campo de possibilidades com suas experimentações e, com sua ousadia, ganha espaço nos 

jornais, revistas e na Bienal Internacional de Arte de São Paulo, onde houve um salão de joias 

e premiações em cinco edições entre 1963 e 1975. Nas duas décadas seguintes, 1980 e 1990, 

uma segunda geração de artesãos e artistas plásticos joalheiros, embora prolífica, não obteve o 

mesmo reconhecimento do mercado e teve sua visibilidade mais restrita.

Atualmente vemos mais um desdobramento:

[...] Anuncia-se nestes primeiros anos do século XXI um novo movimento. Voltamos 
a observar um crescente interesse pelas peças feitas à mão, únicas e exclusivas. 
O mundo virtual nos afasta de relações e objetos concretos. Sua incessante 
estimulação torna as pessoas desejosas de experiências menos avassaladoras. As 
pessoas estão interessadas no tempo lento do fazer artesanal, nas condições de 
criação, na identidade do autor, na sustentabilidade dos processos e nas relações 
interpessoais que se estabelecem. O fazer–pensar artesanal e a sensibilidade 
artística voltam ao centro das atenções, lado a lado com fortes preocupações 
conceituais. (PASSOS; TERRA, 2015, p. 23)

É nesse momento que começamos a refletir sobre o lugar que cabe à joalheria, não 

apenas na vida dos indivíduos, mas no mercado. Essa trajetória nos encaminhou para um ensino 

informal que, embora em alguns casos de excelente qualidade, não propiciou a criação de um 

mercado produtor e consumidor com sólidas bases e pujante. Regras em torno de materiais, 

técnicas, mas acima de tudo de normas e terminologias compartilhadas, reconhecimento público 

e políticas oficiais não foram estabelecidas em nenhuma instância: academia, indústria, órgãos 

de classe ou governamentais. Tamanho formalismo pode ser aparentemente desnecessário. 

Entretanto, por conta de toda essa informalidade temos um universo desconhecido e pouco 
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explorado, um mundo que não se dá a conhecer de forma clara e abrangente. Esse mistério, 

que pode ter um lado atraente, na maior parte das vezes apenas significa desconhecimento 

e desconfiança. Em que sentido isso pode atingir o significado das joias tanto para criadores 

de joias quanto para aqueles a quem seu trabalho se destina?

 

 

 2.2 QUEM SÃO OS CRIADORES DE JOIAS 

 

	 2.2.1	A	questão	da	identidade	profissional

Uma primeira aproximação a esta questão é buscar saber quem são e como entraram 

no universo da joia as pessoas que se dedicam a criá-las. Embora na indústria e comércio haja 

uma tradição familiar ainda muito presente, há um número crescente de pessoas apaixonadas 

pelo tema que decidem estudar e construir uma carreira, sem nenhuma influência familiar. Isto 

é animado pela maior oferta de espaços para o aprendizado das bases da joalheria e pela maior 

visibilidade da criação de joias a partir da indústria da moda e da cultura maker no país.

Aqueles que ingressam na oficina de ourivesaria e na joalheria convencional frequentemente 

são levados pelo exercício da passagem de um ofício de geração em geração. São pais, avós e 

bisavós orgulhosos da profissão e empenhados em transmitir seu saber e deixar herdeiros que 

assumam seu lugar. Na fala desses herdeiros, está invariavelmente presente a questão do trabalho 

árduo e do orgulho familiar. Contudo, há também casos de artífices que seguem a carreira, 

provocando descontinuidades. Uma das entrevistadas, de família de industriais paulistanos, deixou 

a joalheria tradicional pela joalheria artística e relata dificuldades de aceitação do seu trabalho. 

Aqui o discurso da família, em especial do pai, deixa entrever uma construção de significado 

bastante peculiar. A joalheria mais convencional é reconhecida como a joalheria que faz sentido 

e tem valor. Movimentos de ruptura com materiais, técnicas, formas e tipologias não são aceitos 

ou respeitados. Os resultados de expressão criativa e experimentação não são reconhecidos como 

joia, nem merecedores deste nome. São apenas uma “brincadeira inconsequente”.

Há profissionais que também entram no ramo para trabalhar na oficina ou na indústria, 

porém através do emprego, sem qualquer vínculo anterior. Um confeccionador de joias, que 

fez carreira em uma grande empresa, diz ter começado a trabalhar com joias por causa de 
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um anúncio de jornal que procurava aprendizes. Ao detalhar os treinamentos internos de que 

havia participado, ele conta que até pouco tempo atrás era muito difícil postular “[...] novas 

soluções e sugerir mudanças nos desenhos, mesmo com muitos anos de prática”. Ainda 

segundo ele, “[...] na maioria das empresas, na crise, o medo de errar é tamanho que as joias 

terminam saindo parecidas”.

As próprias condições da produção industrial – grandes volumes de recursos e peças 

realizadas que exigem atenção aos parâmetros de criação, produção e precificação – fazem 

com que a indústria tenha uma tendência a ser mais conservadora do que inovadora. Agradar 

segmentos de público muito amplos requer cuidados especiais e perfis profissionais específicos. 

Cada vez mais, a necessidade de profissionais especializados no desenho de produtos e desenho 

de joias se faz presente, porque ao contrário do que se possa imaginar, atender a esses parâmetros 

exige criatividade e conhecimento técnico. 

Uma designer de produto que desde sua formação optou pela criação de joias ressalta a 

diferença entre o trabalho realizado para a indústria e o que se convencionou chamar de desenho 

de joia, ou seja, tudo aquilo que é desenhado como joia, não importando com que finalidade 

ou dentro de que sistema produtivo. Ela esclarece que, para a indústria, além dos processos 

criativos, o que está em jogo é “[...] conhecimento da capacidade produtiva do parque instalado 

e da qualificação da mão de obra envolvida, informação de tendências, tempo para chegada ao 

mercado e, acima de tudo, composição de custos e precificação para atacado e varejo”. Ainda 

segundo ela, há pouco espaço para a “[...] figura do criativo romântico que habita a imaginação 

dos que veem de fora a atividade dos designers de joias. Apesar de estarmos lidando com 

sonhos, como se costuma dizer no ramo, o trabalho é muito intenso e pouco reconhecido”.

Ainda com relação à produção industrial, um profissional de Tecnologia da Informação 

narra que conheceu uma indústria de joias ao dar uma consultoria para a aquisição de 

equipamentos. Uma visita técnica para entender as necessidades da empresa fez com que se 

apaixonasse pela possibilidade de “[...] construir coisas tão belas e delicadas com tecnologia”. 

Ele estudou programas e processos de prototipagem, descobriu-se uma pessoa criativa e hoje 

trabalha como designer de joias autônomo para algumas empresas e mantém uma pequena 

produção própria.

Já os que conhecem as joias através dos ateliês de artesãos e artistas plásticos podem 

desfrutar um pouco mais do conceito idealizado da figura do criativo, apontada pela interlocutora. 

O tempo lento da produção artesanal permite uma relação mais intensa com o trabalho. Há um 
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grande investimento de tempo e sentimento nele, uma forte noção de preciosidade do fazer-

pensar artesanal e a personalidade do criador pode transparecer. Rotina e aperfeiçoamento se 

combinam no tempo lento da reflexão. Novamente aparece a ideia de realização de sonhos, 

porém ela tem a ver com um sonho criado por mãos e passado a outras mãos.

Há até mesmo a ideia da despedida da joia. Um artesão comentou sobre os sentimentos 

consagrados às peças: “[...] há muita emoção e um prazer quase físico no trabalho e, na hora 

da despedida, o alívio tremendo por ter conseguido realizar o trabalho e a tristeza enorme pela 

partida, por não vê-lo nunca mais”.

Muitos chegam aos ateliês para realizar a parte prática de trabalhos de conclusão dos 

cursos de graduação em moda, artes plásticas e desenho industrial. Outros, buscando uma segunda 

carreira desvinculada do trabalho em ambientes corporativos. Em ambos os casos, o ambiente do 

ateliê permite constituir comunidades e aproximar as pessoas da realidade material, uma busca 

declarada por alguns desses indivíduos. Há ainda artistas plásticos que desejam explorar uma nova 

linguagem. Há até motivações absolutamente pragmáticas: “[...] conversando com um amigo, 

descobri que dava para trabalhar num canto da minha casa e ganhar algum dinheiro extra”.

Já existe uma geração de criadores de joias oriundos dos cursos de Desenho Industrial 

que não foi para a indústria e criou uma ponte entre o mundo dos negócios e das artes. 

Uma joalheira deixou muito claro algo que é marcante nesse público. Ela não tinha interesse 

especial ou conhecimento prévio de joalheria, mas durante o curso apreciou as características 

desse produto e a ideia de adornar corpos. Ela não entrou para a indústria, mas criou uma 

marca própria que produz e comercializa. Outro criador de joias estudou Belas Artes e, por 

causa de restrições econômicas para avançar na produção de suas esculturas de larga escala, 

acabou descobrindo a pequena escala da joia. Ele também desenha e comercializa seu trabalho, 

produzido em oficinas terceirizadas.

Muitas são as formas de conhecer e fazer parte do universo da criação de joias. Cada 

uma delas determina um percurso próprio e contribui para um entendimento particular do 

significado do que é realizado.

Uma segunda aproximação ao entendimento de quem são os criadores de joias passa 

pela palavra ‘joalheiro’ que tanto pode significar quem faz joias quanto quem as vende. Ambos 

disputam a propriedade do substantivo. Os ourives, como são tradicionalmente chamados 

aqueles que trabalham na bancada, manipulando materiais nobres para a confecção de adornos, 

assumem este nome porque frequentemente desenvolvem peças sob encomenda ou vendem 
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suas criações diretamente ao público. Já os comerciantes têm associadas ao seu trabalho oficinas 

para execução de peças e realização de consertos, terminando por também serem produtores. 

A questão não se encerra nesses dois grupos. A palavra ‘joalheiro’ foi amplamente 

estendida para todos aqueles que criam e/ou realizam peças de adorno, não importando 

técnicas, materiais, sistemas de produção ou conceituação envolvida. Ela passou a abranger 

em meados do século XX desde o designer de produto para a indústria até o artista plástico que 

constrói pequenas esculturas para vestir ou que trabalha de forma eminentemente conceitual. 

São joalheiros aqueles que fazem montagem de peças com alicates nas feiras de artesanato e os 

mestres ourives que realizam peças de alta joalheria em suas bancadas com as mais elaboradas 

técnicas. Indústrias podem ter estrutura de comércio atacadista e de varejo. Artistas podem ter 

seus trabalhos expostos em galerias e lojas. Designers podem desenvolver produtos por contrato 

de trabalho ou terceirizar a realização de uma produção de cunho autoral. São joalheiros aqueles 

que executam ou comercializam joias. Isso passou a fazer sentido para toda a cadeia de valor da 

joia e para um amplo conjunto de objetos culturais. 

Há quem discuta que uma joia deve ser feita à mão, mas o que dizer da peça que foi 

magistralmente desenhada em um programa de prototipagem ou esculpida em cera para 

posterior fundição? Como categorizar aquilo que é criado pela manipulação de materiais sem 

reverência a qualquer tradição? Uma peça pode ser feita de fibras vegetais, plástico, objetos 

encontrados, platina ou bronze. Um adorno pode ser produzido a partir da montagem de partes 

industrializadas. Quem determina o que pode constituir uma joia ou não? Pode ser uma joia 

a peça reproduzida milhares de vezes para ser vendida em um programa de televisão? E os 

múltiplos numerados ou realizados um a um da produção artística?

Afinal, não constituímos estruturas de formação profissional e artística, nem formamos 

um mercado consumidor. A compreensão do que é uma joia, em toda a amplitude do seu 

espectro, é restrita. Embora este não seja um fenômeno exclusivamente brasileiro, porque de 

fato é uma questão complexa com inúmeros pontos de vista concomitantes, temos dado pouca 

importância no país à construção de algum entendimento sobre o tema22.

Em pesquisa realizada online com chamadas nas redes sociais, dos 132 respondentes, 

83 afirmaram trabalhar com joias e se apresentaram com as seguintes expressões: joalheiro, 

22 Há oito Normas Técnicas da ABNT sobre joalheria, que atendem às necessidades de normatização da produção 
industrial e tratam de: título de ligas de metais preciosos, classificação do revestimento de ouro em joias folheadas, 
terminologia e avaliação de gemas e pérolas, tamanho de anéis, terminologia e boas práticas de serviços de design. 
Fonte: <http://www.abnt.org.br/pesquisas/?searchword=joia&x=0&y=0> Acesso em: 15 jan. 2018.
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designer de joias, ourives, autor de joias, artesão, artesã de joias, artesão joalheiro, joalheiro de 

bancada, arte-joalheiro, artista plástico, desenhista industrial, designer de produto, professor 

de joalheria artesanal, estudante de joalheria, empresário, empreendedor, vendedor de joias. 

Cada indivíduo tem o direito de se autodenominar como bem lhe aprouver – entenda, deseje e 

reflita – sobre seu trabalho. Todavia, ao entrevistar outras pessoas e perguntar como cada um 

define a expressão que tomou para si, são bem poucos aqueles que conseguem se situar dentro 

das artes decorativas ou das artes plásticas e distinguir – através de materiais, técnicas, sistemas 

de produção, relação com o outro e processo criativo – seu lugar no quadro geral desse fazer-

pensar. Essa variedade de nomenclatura sem lastro pode confirmar a ausência de reflexão entre 

os criadores de joias e abre espaço para um mercado consumidor que não consegue entender e 

valorar sua produção.

Alguns profissionais decidem não assumir nenhuma nomenclatura em particular. 

Antonio Bernardo, joalheiro do Rio de Janeiro, não se deixa conter em definições e escapa desta 

armadilha, dizendo-se “[...] nem experimental, nem pragmático, nem artista, nem artesão, [...] 

tratando de ser tudo isso ao mesmo tempo” (GRUNOW, 2006, p. 60).

Se adotarmos a compreensão de Carles Codima, joalheiro espanhol e autor de livros sobre 

joalheria, talvez seja possível de fato deixar de lado a necessidade de rótulos ou títulos, aceitando 

uma expressão ampliada da criação de joias, baseada na ancestralidade do ato de fazê-las:

[...] Actualmente, a joalharia reúne um vasto conjunto de disciplinas, tornando-
se assim necessário adquirir múltiplos e variados conhecimentos dentro do seu 
âmbito. Ser ourives ou joalheiro requer imaginação e habilidade, tanto para 
desenhar ou executar uma peça, como para resolver numerosos problemas, o que 
significa adoptar com frequência soluções que não são estritamente específicas 
deste ofício. Talvez ‘ourives’ seja o termo mais adequado para definir todos 
os que fazem objetos e vivem apaixonadamente a profissão, um termo que 
deriva do modismo latino auri faber e que se refere ao artesão que manipula 
ouro e qualquer outro material com as mesmas ferramentas e recorrendo 
a diversas técnicas. Uma definição antiga que, agora mais do que nunca, se 
encontra em plena vigência. [...] É como um retorno nostálgico, mas visto pelos 
olhos da contemporaneidade, a uma estrutura de oficina medieval, onde, num 
mesmo tempo e espaço, trabalhavam todas as especialidades numa espécie de 
interdisciplina natural. (2002, p. 6)

Quando Codima se refere a numerosos problemas, embora ele não os descreva, parece 

se referir, entre outros, a um aspecto importante das artes aplicadas e que muitas vezes é 

negligenciado na urgência criativa. Esta é uma arte que é realizada e só ganha vida sobre o 

corpo de alguém. Ao apresentar grandes mestre da joalheria da primeira metade do século, 

Kenneth A. Snowman descreve uma questão fundamental:
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[...] The decorative or applied arts, as opposed to the purely fine arts, are always 
demanding since they are dependent upon the approval of and acceptance by the 
customer. The decorative artist has a more exacting task than that of so many 
contemporary ‘fine artists’  […]; the decorative artist is obliged to sell his work to 
a discriminating and highly critical society comparatively free to make up its own 
mind about what it wants and not subject to extraneous pressures and art-critical 
advice. (2002, p. 7)23 

O criador de joias não cria exclusivamente para si, embora muitos acreditem que 

isso seja possível. Em algum momento do processo, inexoravelmente, surge a figura do 

outro. Alguns joalheiros afirmam que só um profundo conhecimento do seu fazer-pensar 

garante que essa presença não seja avassaladora. Sendo assim, o que é uma joia? O que é 

a joia de cada um?

Durante as entrevistas, não foi identificada nenhuma instância de formação na qual a 

questão do significado da joia fosse explorada. Alguns clichês do setor joalheiro apareceram 

nas falas dos entrevistados: objetos preciosos, realização de sonhos, obras de arte, expressão 

artística, criação artesanal. Quase todos eles vinculados a um discurso sobre o valor de 

materiais, seja ele elevado ou o oposto disso, quando se tratava da exploração de materiais 

alternativos. Como criar objetos culturais sem levar em conta seus significados culturais?

Não importa a forma de entrada na joalheria ou até mesmo o sistema de produção em 

que alguém atua, porque há o denominador comum da criação de uma joia. Nas palavras de 

Oppi Untracht, que estudou as tradições da produção joalheira ao redor do mundo e escreveu 

o livro carinhosamente conhecido por todos no meio como a Bíblia: “[...] these conditions 

go beyond style or subject matter, and compress time, distance, and cultural diversity, 

emphasizing the axiom that technology is a bond that unites all jewelers” (UNTRACHT, 

1982, p. xviii)24. Segundo ele, que a partir de sua extensiva pesquisa produziu um gráfico 

reunindo todas as áreas da joalheria identificadas até o final dos anos 1970 (Fig. 23), 

oscilamos da tranquilidade segura do fazer tradicional passado de geração em geração, 

para a ansiosa perseguição da originalidade autoral. 

23 “[...] As artes decorativas ou aplicadas, ao contrário das Belas Artes, são sempre exigentes, pois dependem 
da aprovação e aceitação do cliente. Aquele que trabalha com artes decorativas tem uma tarefa mais delicada do 
que a de tantos ‘artistas plásticos’ contemporâneos [...]; ele é obrigado a vender seu trabalho para uma sociedade 
discriminatória e altamente crítica, comparativamente livre para decidir sobre o que quer e pouco sujeita a pressões 
externas ou conselhos de críticos da arte” (SNOWMAN, 2002, p. 7, tradução da autora).
24 “[...] Essas condições vão além do estilo ou tema e condensam o tempo, a distância e a diversidade cultural, 
enfatizando o axioma de que a tecnologia é um elo que une todos os joalheiros” (UNTRACHT, 1982, p. xviii, 
tradução da autora).
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Fig. 23 – Uma convocação polarizada dos joalheiros. Fonte: UNTRACHT, 1982, p 12.
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 Ao mapear os sistemas produtivos do universo das joias, Untracht revela um cenário 

intrincado e os pontos de interseção mais complexos, onde o designer é o joalheiro e onde o artista 

é o joalheiro, porém ele não antecipou essa figura do artista-artesão-designer-joalheiro ou esse fazer 

artesanal fascinante por sua íntima relação com processos e materiais, como não se via desde a 

contracultura nos anos 1960 (ADAMSON, 2007, p. 166).  Essa personagem destaca toda a fluidez 

de papéis e o renovado sentido do fazedor-pensador na contemporaneidade. A joia elaborada nesse 

novo cenário parece ser a mais repleta de significados ao término de sua realização.

Uma tentativa mais recente de compreender a produção de joias foi feita por Kelly L’Ecuyer, 

quem trabalhou na curadoria de uma exposição de joias de artista, realizadas entre 1940 e 2000, 

pertencentes a Daphne Farago. Observando o conjunto de peças, ela constatou que:

[...] Jewelry is an ancient art form, but the idea of art jewelry – jewelry as self-
conscious expression of individual artistic intent – is a modern one. […] Central 
to the modern idea of art jewelry is the emphasis on the maker as artist. We use the 
term “art jewellery” here to encompass jewelry made by individuals or by small-
scale collaborations of artists, designers, and artisans. Four types are included 
in this broad term: jewelry made by artisans in small ateliers headed made by 
artistic designers or in art studios that are part of larger firms; jewelry fabricated 
by skilled metalsmiths according to designs by artists who work primarily in other 
media; jewelry made directly by artists who also work in other media; and “studio 
jewelry”, which is made by artists who identify themselves primarily as jewelers 
and work in independent studios. All of these designers, painters, sculptors, 
jewelers, and metalsmiths – whatever their self-styled moniker – are artists in the 
broadest meaning of the word. (L’ECUYER, 2010, p. 17)25 

Significados podem emergir do lugar onde se situam os criadores de joias no arranjo da área 

ou de como se dá sua formação, principalmente por causa da percepção daqueles que observam à 

distância. Entretanto, talvez a questão da autoria seja ainda mais importante para compreendermos 

o quanto do criador é transferido para cada joia, entendida ela como arte ou não.

 2.2.2 A questão da autoria

No processo de criação, estabelece-se uma espécie de filiação entre o criador e o que é 

criado. Há quem trate suas criações como filhos, como é o caso de alguns artistas que afirmam 

25 “[...] A joalheria é uma forma de arte antiga, mas a ideia de joalheria artística - joalheria como expressão 
autoconsciente da intenção artística individual - é moderna. […] Central para a idéia moderna de joias de arte é a 
ênfase no criador como artista. Usamos o termo “joalheria de arte” aqui para incluir joias feitas por indivíduos ou por 
colaborações em pequena escala de artistas, designers e artesãos. Quatro tipos estão incluídos neste amplo termo: 
joias feitas por artesãos em pequenos ateliês dirigidos por designers artísticos ou em estúdios de arte que fazem 
parte de empresas maiores; joias fabricadas por metalúrgicos especializados, de acordo com desenhos de artistas que 
trabalham principalmente em outras mídias; joalheria feita diretamente por artistas que também trabalham em outras 
mídias; e “joias de estúdio”, que são feitas por artistas que se identificam principalmente como joalheiros e trabalham 
em estúdios independentes. Todos esses designers, pintores, escultores, joalheiros e metalúrgicos – seja qual for seu 
nome próprio – são artistas no sentido mais amplo da palavra” (L’ECUYER, 2010, p. 17, tradução da autora).
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viver uma relação amorosa com suas peças. Eles lançam sua obra ao mundo, mas com o cuidado 

do registro esmerado, como se esse gesto fosse capaz de conservar uma parte do trabalho com 

eles (Fig. 24). É René Matisse quem nos fala do sentimento envolvido na criação artística:

[...] Créer, c’est exprimer ce que l’on a en soi. Tout effort authentique de création 
est intérieur. Encore faut-il nourrir son sentiment, ce qui se fait à l’aide des 
éléments que l’on tire du monde extérieur. [...] Mais l’amour n’est-il pas à l’origine 
de toute création? (1992, p. 322)26 

Novamente, é Richard Sennett quem explica a forma desse engajamento na atividade 

artesanal, que se dá pela relação íntima entre a mão e a cabeça e que resulta em ter “[...] recompensas 

emocionais oferecidas pela habilidade artesanal na consecução desse tipo de perícia: as pessoas 

se ligam à realidade tangível e podem orgulhar-se de seu trabalho” (2009, p. 31). Mesmo ao 

ampliarmos a noção de artífice para incluir todos os criadores de joias, seja com ferramentas, 

lápis, pincéis ou computador, e deixarmos de lado a discussão de se a joia é arte ou não, há um 

processo fazer-pensar que estabelece conexões emocionais com o trabalho.

Saltos intuitivos, reflexões a partir dos gestos, eleições de materiais, toda a malha de 

matéria e processos são constituintes do significado das joias. Inúmeros joalheiros se dedicaram 

a descrever seus processos criativos. Robert Lee Morris (Fig. 25), joalheiro norte-americano,  

foi um deles. Sua descrição aproxima-se consideravelmente da ideia de fluxo e revela como  

essa sensação passa a fazer parte do resultado final do trabalho (Fig. 26):

[...] Unaware of the passing hours, I was having the time of my life creating experiments 
and test samples of different cold constructions techniques. One night, I was in 
such a state of bliss that I snipped a piece of wire and cut the webbing between the 
thumb and index finger of my left hand. Once I was bandaged up, I kept on working,  
 

26 “[...] Criar é expressar o que temos em nós mesmos. Todo esforço autêntico da criação é interior. É necessário 
nutrir o sentimento, o que é feito com a ajuda dos elementos tomados do mundo exterior. [...] Mas o amor não é a 
fonte de toda a criação?” (MATISSE, 192, p. 322, tradução da autora).

Fig. 24 – Cadernos de registro de joias de Reny Golcman. Fonte: PASSOS; TERRA, 2015, p. 189.
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loving the fact that the piece I had made with pain that night was initiated with my 
blood. It got me to thinking of the lore of ancient craftsmen who incorporated a bit 
of themselves in their art, as if they were casting a spell into the object. I thought 
this might be how the mythology of sorcery was started. (MORRIS, 2004, p. 32)27 

O trabalho de Alexander Calder também nos apresenta a ideia de uma autoria relacionada 

ao gesto (Fig. 27) e uma expressão pessoal que nasce dele:

[...] Alexander Calder used jewelry as an alternative way of communicating his 
artistic ideals. He developed a direct process using honest industrial materials such 
as brass and steel wire that he bent, twisted, hammered, and riveted in an immediate 
way. As once primitive and refined, the resulting works show the eccentricities of his 
hand expressing subtly tactile qualities. (CALDER FOUNDATION, 2007, p. 13)28  

Muito além da punção de suas marcas deixada na peça (Fig. 28), criadores de joias 

entrevistados descreveram algumas estratégias de se fazer reconhecer em seu trabalho. Uma 

delas é trabalhar sempre com os mesmos materiais. Há os que trabalham exclusivamente com 

determinada lapidação e formato de gema, outros que têm predileção por certa cartela de 

cores. Uma joalheira disse só utilizar fios de seção quadrada, o que por si só já garantiria certa 

identidade ao trabalho. Um joalheiro construiu toda sua carreira a partir da especialização em 

uma técnica de manipulação de metais. Determinados detalhes de acabamento podem revelar 

de quem é a joia, para olhares mais atentos. Há até quem produza pequenos defeitos na peça 

pronta, com o objetivo de demonstrar que ela foi feita à mão e pelo próprio autor.

27 “[...] Sem perceber as horas que passavam, eu vivia o melhor dos momentos, criando experimentos e amostras 
de diferentes técnicas de construção a frio. Certa noite, eu estava em tal estado de felicidade que peguei um pedaço 
de fio de metal e acabei cortando minha mão esquerda, entre o polegar e o indicador. Feito um curativo, continuei 
trabalhando, amando o fato de que a peça que eu havia feito com dor naquela noite fora iniciada com o meu sangue. 
Isso me levou a pensar no conhecimento de artesãos antigos que incorporavam um pouco de si em sua arte, como 
se estivessem lançando um feitiço no objeto. Eu pensei que isso poderia ser a origem da mitologia da feitiçaria” 
(MORRIS, 2004, p. 32, tradução da autora).
28 “[...] Alexander Calder usou a joia como uma forma alternativa de comunicar seus ideais artísticos. Ele 
desenvolveu um processo direto, usando materiais industriais simples, como latão e fio de aço, que entortou, 
retorceu, martelou e rebitou. Simultaneamente primitivo e refinado, o resultado mostra as excentricidades de sua 
mão expressando sutilmente qualidades táteis” (CALDER FOUNDATION, 2007, p. 13, tradução da autora).

Fig. 25 – Robert Lee Morris em seu ateliê, 1974. Fonte: MORRIS, 2004, p. 39 
Fig. 26 – Pulseiras e anel Knuckle, de Robert Lee Morris, 1975. Fonte: MORRIS, 2004, p. 41.  
Fig. 27 – Alexander Calder em seu ateliê, 1962. Fonte: CALDER FOUNDATION, 2007, p. 50.
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Mesmo as grandes casas que trabalham com peças únicas em sua alta joalheria 

estabeleceram assinaturas estilísticas ao longo do tempo. A pantera sempre anunciará uma joia 

da Cartier (Fig. 29), assim como a cravação misteriosa é uma marca do trabalho da Van Cleef 

& Arpels (Fig. 30) e as gemas de cores exuberantes revelam o estilo da Bulgari (Fig. 31). As 

lapidações incomuns são indício da maestria de Wallace Chan (Fig. 32). O pavê de diamantes é 

uma marca registrada da De Grisogono (Fig. 33). A irreverência para com os temas e as regras 

da alta joalheria é sinal do trabalho de Victoire de Castellane na Dior (Fig. 34). 

Fig. 28 – Peças onde pode ser observada a punção do joalheiro José Terra. Fonte: Arquivo pessoal. 

Fig. 29 – Relógio Panthère, Cartier, 2017. Fig. 30 – Broche Fenix, Van Cleef & Arpels, 2016.  
Fig. 31 – Colar Festa, Bulgari, 2017. Fig. 32 – Colar Now and Always, Wallace Chan, 2014.  

Fig. 33 – Bracelete Melody of Colours, De Grisogono, 2017. Fig. 34 – Brincos Plaisir Champêtre Saphir, Dior, 2017. 
Fonte: Instagram das marcas. Acesso em 15 jan. 2018. 
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Suzanne Belperron, joalheira francesa e uma mulher pioneira no desenho de joias, 

não assinava suas peças e frequentemente respondia que seu estilo era sua assinatura. Ela 

acreditava que seu desenho era tão original e identificável que não precisava ser assinado 

(RAULET; BAROIN, 2011, p. 62). Mesmo assim, ela manteve arquivos de todas as suas 

criações e hoje, passadas muitas décadas, isso permite a certificação e datação de suas 

peças em coleções particulares ou disponíveis no mercado (Fig. 35). Ela desenhava peças 

únicas cuja confecção era realizada por oficinas de joalheiros parceiros. Quando necessário 

e a pedido de um cliente, ela alterava combinações de gemas e metais para manter a 

exclusividade de seu trabalho. A personalização chegava ao ponto de se preocupar com 

as medidas, visando ao perfeito encaixe da peça no corpo do cliente; de fazer inúmeras 

provas, nos moldes do que ocorre até hoje na alta costura; e de considerar até mesmo a 

tonalidade de pele e cabelos em cada projeto.

No extremo oposto, temos o joalheiro norte-americano Todd Reed. Ele, apesar de 

seu estilo inconfundível, não apenas punciona todas as suas peças como vai além. Em 

2017, como parte das comemorações de 25 anos de sua marca, ele, que também é ourives, 

passou a incluir a punção de identificação daquele que realiza a peça ao lado da sua 

marca e do teor do metal (Fig. 36), revelando o caráter colaborativo presente na execução 

dos desenhos, neste projeto chamado adequadamente de Forged as One (forjado como 

um só). Trata-se de um exemplo de joalheiro que reconhece o valor do fazer artesanal, 

demonstra grande apreciação pelos ourives que trabalham em sua oficina e que acredita 

que a realização na bancada tenha significado.

Fig. 35 – Desenho e brincos de Suzanne Belperron, 1935. Fonte: RAULET; BAROIN, 2011, p. 315 e p. 56.
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Outra joalheira norte-americana, Temple St. Clair, afirma que o relacionamento entre 

ela e os ourives florentinos que materializam seus desenhos (Fig. 37) é um valor presente e 

reconhecível em seu trabalho:

[...] Working with the goldsmiths is not just about business. It is about a 
collaborative relationship with artisans who have an ancestral lineage within 
their art. When I visit a goldsmith, it’s not merely to drop off a design or pick 
up a finished piece and settle a bill. It is about an ongoing tradition based on 
mutual admiration and respect. […] It is not only about the work but about 
an all-encompassing lifestyle and appreciation for beauty and quality and a 
connection of past and present. All of this comes together to create pieces that 
are intrinsically soulful. Each one speaks to the fine handwork, the attention to 
detail, and the collaboration that goes into its creation. 

In Western culture we are labeled or defined by what we ‘do’, what our ‘work’ 
is. My alchemy has led me to be labeled as ‘jewelry designer’. I suppose it is 
true insofar as I design and sell jewelry; I live and work in a world of designers 
known as the jewelry industry. But I find it hard to relate to myself in that way. 
I’m more of an amateur anthropologist, a hopeless hunter and gatherer, a bit 
of a wanderer, and a self-made jewelry historian who loves to dream and draw. 
(2008, p. 61)29 

29 “[...] Trabalhar com os ourives não é apenas sobre negócios. Trata-se de um relacionamento colaborativo 
com artesãos que têm uma linhagem ancestral dentro de sua arte. Quando visito um ourives, não é apenas para 
deixar um projeto ou pegar uma peça acabada e pagar uma conta. Trata-se de uma tradição contínua baseada 
na admiração e respeito mútuos. […] Não é apenas sobre o trabalho, mas sobre um estilo de vida que abrange 
a apreciação pela beleza e a qualidade, além de uma conexão entre o passado e o presente. Tudo junto para 
criar peças intrinsecamente cheias de emoção. Cada uma delas explicita o belo trabalho manual, a atenção aos 
detalhes e a colaboração que entra em sua criação.
Na cultura ocidental, somos rotulados ou definidos pelo que ‘fazemos’, o que é o nosso ‘trabalho’. Minha 
alquimia me levou a ser rotulada como ‘designer de joias’. Suponho que seja verdade na medida em que eu 
desenho e vendo joias. Eu moro e trabalho em um mundo de designers conhecido como a indústria de joias. 
Entretanto, acho difícil me apresentar dessa maneira. Eu sou mais uma antropóloga amadora, uma caçador e 
coletora incorrigível, uma errante e uma historiadora de joias que gosta de sonhar e desenhar” (ST. CLAIR, 
2008, p. 61, tradução da autora).

Fig. 36 – Interior de um anel de Todd Reed realizado por Andi.  
Fonte: <https://www.toddreed.com/?page=forged-as-one>.  

Fig. 37 – Pingente Mermaid de Temple St. Clair, 2007. Fonte: ST. CLAIR, 2008, p. 120.
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Mais uma vez surge a ideia de alquimia, de um caráter mágico na transformação 

de materiais em joias. A ideia de uma magia que transforma gemas e metais ao longo 

da história da humanidade, que nos insere em uma cadeia infinita de narrativas sobre 

quem fez e quem usa as joias é fascinante. Do mesmo modo, é fascinante a ideia de 

mistério e exclusividade. 

As joias de Joel Arthur Rosenthal, joalheiro norte-americano sediado em Paris, são 

o epítome do conceito de exclusividade. Sua assinatura é garantia de peças de alta joalheria 

realizadas com materiais e mão de obra de excepcional qualidade, sempre únicas e produzidas 

em número muito reduzido, cerca de 80 peças por ano (Fig. 38). Seu escritório na Place Vendôme 

requer hora marcada. Mais do que isso, ele somente aceita se reunir com pessoas recomendadas 

por outros clientes ou amigos. Apenas aqueles que passem por seu crivo durante o encontro 

terão o prazer de ver executado um projeto personalizado, feito sob medida e que reflita seu 

desejo e interesse. Seja pela dificuldade de acesso ou pela escassez de joias disponíveis no 

mercado, sua assinatura literalmente vale ouro no mercado mundial.

JAR, como é conhecido e como são assinadas as joias, viu seu trabalho ganhar visibilidade 

internacional a partir de uma série de leilões de coleções particulares de joias que contavam 

com peças suas. Sempre extremamente discreto com relação a seu trabalho, sua clientela e 

sua vida pessoal, com o retorno de suas joias ao mercado, podemos perceber alguns aspectos 

interessantes em torno de autoria e valor:

[...] Jewelry collecting is a balance between discretion and reputation. That a 
pearl belonged to a maharajah or a suite of emeralds to a certain princess adds 
romance and interest to that object. Many collectors, however, want to have 
jewelry that they associate with their own lives, not with people they never knew. 
Consequently, a jeweler such as Joel Arthur Rosenthal can have a huge impact 
on a generation, making works of art for people of his own era. The nature of 

Fig. 38 – Broche Tulip de JAR, 2008. Fonte: SASSON, 2013, p. 104.



83

the process of design and the creation of unique objects inspired by one designer 
dictates that one day there will be no more new JAR pieces. This is the work of 
one eye for one generation. (SASSON, 2013, p. 31)30 

Tanto a joia que já teve uma pose anterior, quanto a joia feita especialmente para 

alguém resultam em camadas de significados que se sobrepõem à joia. Este exemplo ainda 

traz um novo aspecto para a questão da autoria. Se uma joia deve ser eleita por alguém e 

colocada sobre o corpo, não haveria mais uma autoria a ser elencada, desta vez de seu dono 

ou portador? Do mesmo modo como acontece na moda, existe uma autoria de quem cria 

e outra de quem usa, nomeadamente vinculada à constituição de um estilo pessoal. Assim 

sendo, podemos falar de mais uma série de significados que podem ser percebidos, não mais 

relativos ao processo de criação, mas ao ato de linguagem, de construção de um texto ou de 

um discurso (OLIVEIRA, 2007, p. 61), referentes às circunstâncias de aquisição e utilização, 

a partir da geração de novas combinações.

O que emerge das falas dos criadores de joias pode corroborar essa ideia. Aparecem 

em quase todas as entrevistas um sentimento adicional que é o de saber da joia que, sendo 

usada, enfeita, emociona e comunica. Uma joalheira comentou que gosta de perceber marcas de 

muito uso nas peças que chegam a seu ateliê para manutenção, pois isso significa que “[...] seu 

trabalho tem uma existência muito interessante e que uma parte dela própria está solta por aí”.

 2.3 DE QUE É FEITA A JOIA?

Cristina Filipe nos explica que “[...] uma jóia pode tomar todas as formas, desde 

que devidamente contextualizada” (2012, p. 119). Essa artista joalheira portuguesa amplia 

consideravelmente os parâmetros para a realização de joias. É exatamente determinando os 

próprios parâmetros que um joalheiro talvez possa estabelecer para si e para os outros qual é a 

sua joia e, eventualmente, qual é o significado que seu processo de criação constitui.

30 “[...] A coleção de joias é um equilíbrio entre discrição e reputação. Que uma pérola tenha pertencido a um 
marajá ou um conjunto de esmeraldas, a uma princesa, isso pode acrescentar romance e interesse a esse objeto. 
Muitos colecionadores, no entanto, querem ter joias associadas a suas próprias vidas, não a de pessoas que nunca 
conheceram. Consequentemente, um joalheiro como Joel Arthur Rosenthal pode ter um impacto enorme em uma 
geração, fazendo obras de arte para pessoas de sua própria época. A natureza do processo de design e a criação de 
objetos únicos inspirados por um designer determinam que um dia não haja mais novas peças de JAR. Este é o 
trabalho de um olho para uma geração” (SASSON, 2013, p. 31, tradução da autora).



84

O broche Coisa (para ser usada presa ao corpo) (Fig. 39) é uma reação da joalheira a uma 

pergunta com a qual a maior parte dos criadores de joias em algum momento já se deparou: isto é 

uma joia? Ele é um exemplo preciso da joalheria contemporânea, que sem abandonar os preceitos 

da área – trata-se de um broche, em alumínio anodizado e gravado, numerado e assinado, para ser 

usado próximo ao corpo – assume o aspecto conceitual como seu principal valor.

Uma joia é feita basicamente de materiais, técnicas, formas e conceitos.

 2.3.1 Materialidade

Algumas vezes, um criador de joias desenvolve um relacionamento especial com 

algum material. Após visitar minas de produção de opalas, uma joalheira encantou-se com 

essa gema e desenvolveu peças muito apreciadas, porém essa relação não se encerrou aí. 

Seu encantamento fez com que utilizasse as opalas de uma forma mais elaborada, em 

que as camadas de significados se sobrepõem de forma notável. Ela apresenta as gemas 

delicadamente guardadas em caixas especiais, para que sua clientela possa apreciá-las, 

conhecer suas histórias e elegê-las para fazer parte de uma criação sob encomenda da 

joalheira. A peça finalizada carrega consigo a viagem ao Piauí, o deslumbramento com 

a pedra bruta, as conversas com o minerador e o lapidário, a relação entre a joalheira e 

o cliente, o momento da escolha da gema, o desenho da peça, o trabalho do ourives e do 

cravador, o dia do encontro do dono com a joia pronta. 

Nem todas as narrativas envolvendo gemas são de encantamento. Uma joalheira recorda 

algo que aconteceu com seus pais em uma festa há muitos anos. Sua mãe resolveu usar, em vez 

de alguma joia produzida por seu marido, uma joia de fantasia que combinava à perfeição com o 

Fig. 39 – Broche Coisa (para ser usada presa ao corpo), de Cristina Filipe, 1991 (Segunda edição – 2015). 
Fonte: Acervo pessoal.
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traje escolhido. Em determinado momento, seu pai foi interpelado por um amigo, negociante de 

diamantes, muito irritado por não ter sido o fornecedor de tamanha preciosidade. Ninguém teve 

coragem de contradizê-lo e o mal-estar passou depois de algum tempo. Essa história passou a 

fazer parte do anedotário da família, quando alguém introduz o tema do valor das joias ou dos 

profundos conhecedores.

Em ambos os casos, as narrativas em torno das gemas acabaram por absorver 

os acontecimentos e ganhar um novo valor para as joias das duas joalheiras. Elas também 

introduzem outra questão sobre materiais, técnicas, valores intrínseco e percebido. Todos 

os joalheiros, em algum momento, discutem as aparentemente infinitas concepções de joia, 

bijuteria e semijoias.

Por mais que adornos sejam usados desde os primeiros instantes de nossa história, como 

apontado na introdução desta tese, o que se entende por joia no mundo ocidental moderno está 

diretamente vinculado ao relacionamento de duas figuras históricas: o rei francês Luís XIV 

e o mercador de diamantes Jean-Baptiste Tavernier (Fig. 40 e 41). O rei sol provavelmente 

encantou-se pelo brilho intenso dos diamantes no convívio com o Cardeal Mazarin, outro 

grande apreciador das gemas e proprietário dos maiores e melhores diamantes trazidos por 

Tavernier em cada uma de suas seis viagens ao Oriente, ocorridas entre 1631 e 1668. Tamanho 

envolvimento com os diamantes fez de Luís XIV o principal agente de uma revolução na 

produção de joias (L’ÉCOLE, 2018, p. 42). Avanços na lapidação e na ourivesaria fizeram surgir 

uma alta joalheria, na qual gemas magníficas são utilizadas na criação de desenhos clássicos 

e suas histórias muitas vezes podem ser recapituladas até a origem nas minas indianas, depois 

brasileiras e muito mais tarde sul-africanas.

Fig. 40 – Gravura do livro Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, de 1678,  
com os 20 diamantes de Luís XIV, comprados de Tavernier em 1668.  

Fig. 41 – Reprodução dos 20 diamantes, realizada entre 2015 e 2017, sob o patrocínio da Van Cleef & Arpels.  
Fonte: L’ÉCOLE, 2018, p. 12 e p. 17.
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Por esse motivo, é preciso buscar no idioma francês a diferença entre joias e bijuterias. 

O joaillier cria peças com o intuito principal de destacar a beleza das gemas utilizadas com 

o uso de metais nobres considerados preciosos – ouro, prata, paládio e platina. Toda sua 

capacidade de artífice está em que seu trabalho seja invisível, como se as preciosas gemas 

estivessem colocadas diretamente sobre o corpo. É a qualidade das gemas e a maestria na 

execução que definem seu resultado como único. O bijoutier, por sua vez, realiza adornos 

em metais nobres ou não, preciosos ou não – cobre, latão, bronze, titânio, nióbio e outras 

ligas metálicas – e passíveis de serem reproduzíveis, pois não contam com gemas de exceção 

(DeJEAN, 2010, p. 196). Já a bijou de fantaisie (CODIMA, 2005, p. 10) trabalha com a 

ideia da imitação, criando o falso fantástico. Essa última é a herdeira direta do patenôtrier 

(NEWMAN, 2000, p. 228), confeccionador de rosários que frequentemente imitava materiais 

nobres, para atender a demanda por artefatos religiosos em todas as classes sociais, com a 

Contrarreforma católica no século XVI. 

A joaillerie, a fabricação de joias elevada ao status de arte, atingiu a maioridade no 

reinado de Luís XIV. Como resultado, no fim do século XVII, pela primeira vez, comprar 

joias elegantes passou a fazer parte integrante da experiência parisiense. Os mais exímios 

joalheiros do mundo começaram a fixar residência em Paris tão logo a extravagante paixão 

de Luís XIV pelo diamante alterou a maneira de criar e apreciar joias, ao colocar os maiores 

ourives franceses em constante competição pela criação das peças que mais valorizassem 

suas gemas (DeJEAN, 2010, p. 196).

Desde então, na alta joalheria, a excelência é condição para manipular materiais 

extremamente valiosos. Em todos os ramos da joalheria, e não só aquela instalada na Place 

Vendôme – o endereço mais importante desse universo –, são produzidas peças de valor 

inestimável tanto para seus criadores quanto para seus possuidores. No entanto, nem sempre o 

valor se dá por acréscimo. Aqueles que trabalham com joias afirmam lidar com certa qualificação 

negativa relacionada à ideia de futilidade. Isso não é correto. Joias não são meros enfeites. 

Elas adornam e comunicam. Essa ideia está vinculada à compreensão que temos do luxo que, 

por sua vez, é entendido como supérfluo. Um paralelo com a arte se faz útil novamente. Se o 

propósito da arte é compensar nossa imperfeição eterna, já que Fernando Pessoa disse que “[...] 

a literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta”31, podemos imaginar  

 

31 PESSOA, Fernando. Impermanência. Disponível em: <http://arquivopessoa.net/textos/3582> Acesso em: 28 
abr. 2018.
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que a arte não seja supérflua. Ela poderia inclusive ser essencial para se estar no mundo. Ao 

pensarmos nos significados que as joias podem tomar em nossas vidas, por extrapolação, talvez 

possamos entender que a joia também não é fútil e nem supérflua.

Podemos recorrer à história para entender o quanto a ideia de luxo é presente em todas 

as culturas, inicialmente cobrindo os corpos da realeza e dos sacerdotes e, com o tempo, 

outros corpos também. Os resultados de uma extensa investigação a respeito dos artefatos 

de ouro pré-colombianos da coleção do Metropolitan Museum de Nova York (Fig. 42) nos 

auxiliam a entender que:

[...] Luxury arts are intimately bound up with ideas of identity – identity that 
in many cases endures beyond death. […]  Luxury arts were very much about 
projecting magnificence: a ruler must be seen in an appropriately opulent setting. 
Dramatic visual effects were paramount, and many works in this show are ingenious 
construction designed to reflect light and to dazzle, even from great distances. This 
brilliance, along with sounds these objects made, formed part of a performance 
of power and enchantment. And surely such objects had apotropaic or protective 
qualities as certain individuals were covered from head to toe in precious metals. 
The concentration of ornaments around the head emphasized its prominence as a 
locus of perception and communication, but also offered protection to one of the 
most vulnerable parts of the body. […] Luxury arts were, and still are, in large part 
about establishing identities; they are for asserting status, privilege, separation, 
and distinction. As in Europe, sumptuary laws were designed to control who was 
able to own what. (PILLSBURY; POTTS; RICHTER, 2017, p. 8-10)32 

32 “[...] As artes do luxo estão intimamente ligadas a idéias de identidade - identidade que, em muitos casos, 
perdura além da morte. […] As artes do luxo tratavam de projetar magnificência: um governante devia ser visto 
em um cenário apropriadamente opulento. Efeitos visuais dramáticos eram primordiais e muitos artefatos nesse 
cenário eram engenhosamente construídos para refletir a luz e para ofuscar, mesmo a grandes distâncias. Esse 
brilho, juntamente com os sons produzidos pelos objetos, fazia parte de uma performance de poder e encantamento. 
Certamente tais objetos tinham qualidades apotropaicas – de afastar o mal – ou protetoras, pois certos indivíduos 
eram cobertos da cabeça aos pés em metais preciosos. A concentração de ornamentos ao redor da cabeça enfatizava 
sua proeminência como um locus de percepção e comunicação, mas também oferecia proteção a uma das partes 
mais vulneráveis do corpo. […] As artes do luxo eram e ainda são, em grande parte, para o estabelecimento 
de identidades; seus objetos são para afirmar status, privilégio, separação e distinção. Como na Europa, as leis 
suntuárias eram projetadas para controlar quem podia possuir o quê” (PILLSBURY; POTTS; RICHTER, 2017,  
p. 8-10, tradução da autora).

Fig. 42 – Testeira em forma de polvo, Peru, 300-600 a.C. Fonte: PILLSBURY; POTTS; RICHTER, 2017, p. 158.
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O luxo tem funções variadas, construídas historicamente. Alguns aspectos desse luxo 

ancestral se perderam e se modificaram, outros surgiram. Ele tem a ver com certa distinção 

obtida através da aproximação com elementos escassos e belos, de difícil acesso, restritos por 

normas suntuárias que hoje em dia são não ditas, mas estão presentes. Todos esses aspectos que, 

não coincidentemente, costumam definir valor. Embora a joia hoje esteja ao alcance da maioria 

das pessoas, um novo luxo instalado na contemporaneidade e que tem a ver com “[...] o tempo, 

a atenção, o espaço, o silêncio, o ambiente e a segurança” (CUTOLO, 2014, p. 30) atualiza seu 

valor e passamos a apreciar igualmente aspectos imateriais da joia.

 2.3.2 Valor

O valor atribuído às joias pode vir de seus materiais, devido a sua raridade e durabilidade. 

Os ditos metais nobres têm esse nome na tabela periódica dos elementos químicos por serem 

menos reagentes, ou seja, mais resistentes à corrosão e oxidação. A confusão entre nobreza nesse 

sentido de perenidade e preciosidade existe até mesmo entre criadores de joias. É compreensível 

do ponto de vista do idioma português, mas um entrevistado foi categórico em afirmar que 

as novas gerações que “[...] trabalham na bancada ou com fundição não têm conhecimento 

suficiente de metalurgia, física e química”.

Outras confusões são estabelecidas pelo mercado, sendo a mais curiosa delas a que 

envolve as gemas brasileiras. “[...] Da mesma forma que não existe uma pessoa semi-honesta 

ou semigrávida, não existe uma pedra semipreciosa” (DIEGUEZ, 2015, p. 123). Muitas vezes 

já se reproduziu essa frase sobre a maneira como, no Brasil e no exterior, se referiam às gemas 

coradas brasileiras. Ela teria sido dita pelo joalheiro Hans Stern em entrevista ao programa 

Good Morning, America, gravada no Iate Clube do Rio de Janeiro, no início dos anos 1950. 

Outra fonte, afirma que ela teria sido cunhada pelo joalheiro Jules Sauer, provavelmente na 

mesma época: “[...] não existe pedra semipreciosa, assim como não existe mulher semigrávida” 

(MONERÓ, 2011, p. 45). Tanto Stern quanto Sauer têm papel de destaque no reconhecimento 

da qualidade e valor do exuberante colorido das pedras brasileiras. Não importa qual dos dois a 

disse pela primeira vez. Essa frase passou a fazer parte do repertório de cada joalheiro do Brasil 

e é um bom exemplo de distorções provocadas por abordagens mercadológicas equivocadas, no 

afã de se apresentar mais acessível ou, no movimento oposto, valorizar um produto.

Historicamente, o valor das gemas tem a ver com sua dureza, que mais uma vez significa 

perenidade, e com sua escassez. Diamantes, rubis, safiras, esmeraldas e as pérolas – gemas 
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orgânicas – são consideradas as mais preciosas. As demais foram relegadas ao segundo plano – 

com a exceção feita para o jade que, na cultura oriental, é um dos materiais mais valiosos que 

existe –, mas, na verdade, em qualquer uma das espécies minerais há exemplares de diferentes 

qualidades e valores, sendo todos de alguma forma preciosos.

O valor também pode vir do trabalho. Tempo de confecção e virtuosismo são levados 

em conta nos processos de precificação e, mais ainda, na valorização do trabalho por seus 

apreciadores. Uma artista plástica conta ter deixado uma pessoa assombrada em seu ateliê 

quando narrou todo o processo desde a preparação da liga até a joia pronta. A pessoa chegou 

a dizer a ela que daquele dia em diante não reclamaria mais do preço de nenhuma joia. Outra 

artista plástica joalheira verbaliza certo assombro, mesmo depois de muitos anos de trabalho e 

algum reconhecimento, quando um comprador não questiona os materiais de rejeito industrial 

que ela utiliza em suas criações ou seu valor final. 

Mesmo quando uma joia é criada sob os preceitos da joalheria mais conceitual deve ter 

ainda as questões de sua materialidade e da maestria em sua realização consideradas. Um artista 

plástico joalheiro fez questão de ressaltar que “[...] não é porque não trabalho com materiais 

caros que não tenho que ser absolutamente meticuloso com sua manipulação. Não considero 

joia – contemporânea ou tradicional – uma peça realizada com desleixo”. Ele continua: “[...] 

acredito que um joalheiro tem que honrar a tradição de milhares de anos e, mesmo com um 

pedaço de plástico pet nas mãos, ser impecável”. Claro está que esses dois componentes serão 

apenas uma parcela de seu valor e significado, diante de seus aspectos conceituais.

O uso também é constituinte do valor de uma joia. Um ourives que tem uma oficina no 

centro de São Paulo e aprendeu o ofício com seu pai e avô exemplificou isso com os anéis de 

formatura, que voltaram a ser usados em anos recentes com a ampliação do acesso ao ensino 

superior no país. Ele diz que a maioria dos modelos é de confecção simples e realizada com 

materiais de baixo custo: gemas sintéticas e estampos industrializados com os símbolos das 

profissões para as laterais do anel são frequentes. Não deveria ser uma peça difícil de ser 

adquirida, mas com muita frequência a família inteira do formando entra em sua oficina para 

escolher o modelo ou para buscar a peça pronta. É um momento importante da vida do grupo e 

o artífice se sente orgulhoso de fazer parte dele. 

A ideia de valor vem sendo questionada desde meados do século XX, quando vimos 

emergir uma joia que se faz arte, tendo inclusive um grande número de artistas plásticos 

explorado essa linguagem. Salvador Dali ao descrever suas joias (Fig. 43) mostra que 
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esforços de classificação podem não ser bem sucedidos, se pensarmos nas várias interseções 

que existem na realização de uma joia:

[...] Mis joyas quieren protestar contra la importancia que se da al precio del 
material de joyería. Lo que pretendo es que se aprecie el arte del joyero tal como 
es – en el cual el diseño y el trabajo artesanal deben ser reconocidos por encima 
del valor de las gemas, como en la época del Renacimiento. (FUNDACIÓN 
GALA - SALVADOR DALÍ, 2004, p. 11)33 

Objetos encontrados, pedras brutas ou partes de joias antigas, tudo passa a ser matéria 

de criação de novas peças. Para Alexander Calder, fazer joias era uma atividade muito pessoal e 

cada umas das 1.800 joias que ele realizou eram um trabalho único. Em carta enviada para a mãe 

durante viagem à Córsega em 1931, ele revela quando começou a reunir materiais inusitados 

(Fig. 44) que transformava em adornos:

[...] I meant to write you in a birthday letter two days [ago] but I made a 
necklace instead – having brought along pliers and wires, and found bits of 
things along the parapets of the citadel, to put into it… I have been making a 
lot more wire jewelry – and think I’ll really do something with it, eventually. 
(CALDER FOUNDATION, 2007, p. 13)34 

No Brasil, artistas plásticos joalheiros seguiram rumos semelhantes na década de 1960. 

Reny Golcman e Salvador Francisco Neto trabalharam, e ainda trabalham, com essa tensão 

entre materiais considerados nobres e os materiais encontrados no cotidiano.

33 “[...] Minhas joias querem protestar contra a importância que se dá ao preço do material da joalheria. Pretendo 
que se aprecie a arte do joalheiro tal como é – na qual o desenho e o trabalho artesanal devem ser reconhecidos 
acima do valor das gemas, como na época do Renascimento” (FUNDACIÓN GALA - SALVADOR DALÍ, 2004, 
p. 11, tradução da autora).
34 “[...] Eu pretendia lhe escrever uma carta de aniversário há dois dias, mas, em vez disso, eu fiz um colar – 
trouxe alicates e fios, e encontrei pedaços de coisas ao longo do baluarte da cidadela, para colocar nele... Eu tenho 
feito muitas mais joias de arame – e acho que vou realmente fazer algo com isso, eventualmente” (CALDER 
FOUNDATION, 2007, p. 13, tradução da autora).

Fig. 43 – Las uvas de la inmortalidad, Salvador Dali, 1970.  
Fonte: FUNDACIÓN GALA - SALVADOR DALÍ, 2004, p. 118.
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Reny Golcman coleta por onde passa qualquer coisa que chame sua atenção por razões 

estéticas ou emocionais e as guarda por anos até que surja uma ideia para uma peça. Ela conta: “[...] 

pode ser uma semente encontrada em um estacionamento, uma joia antiga comprada em uma feira 

de antiguidades, uma concha catada na praia durante uma viagem ou a mandíbula de um peixe que 

estava muito gostoso e hoje viaja o mundo em uma exposição itinerante de joias” (Fig. 45).

Já Salvador Francisco Neto trabalha sistematicamente em uma flagrante afronta à 

joalheria tradicional. Há um motivo. Ele nos conta que, ao ver como as joias de seu pai, ourives 

tradicional com quem aprendeu o ofício, eram derretidas sem pudor, decidiu fazer peças sem 

valor intrínseco, apenas com o valor da sua maestria e criatividade. Ele revela: “[...] as clientes 

chegavam à oficina e pediam para meu pai derreter as peças que ele tinha feito para criar peças 

novas, mais na moda. Não tinham nenhum respeito pelo trabalho e o conhecimento dele. Isso 

me irritava muito”. Por outro lado, ele também gostava de provocar o pai com modernidades, 

como fazer um anel com a coisa mais corriqueira do mundo: um feijão (Fig. 46). Essa peça tem 

lugar de destaque no seu ateliê até hoje. Parece ser uma espécie de manifesto artístico.

Outra joalheira, desta vez norte-americana, que parece criar a partir de uma espécie de 

manifesto artístico é Margaret De Patta. Ela estabelece nos anos 1940 uma nova abordagem da 

joalheria que abriria espaço para a joia contemporânea, ao trabalhar com gemas pouco utilizadas e 

formas ousadas para a época. Seu trabalho, lado a lado com lapidários, permitiu obter efeitos ópticos 

incríveis que eram sublinhados pelas linhas arrojadas de suas joias escultóricas (Fig. 47 e 48). Ela 

chegou mesmo a desenvolver o entendimento de que a joia deveria estar disponível para todos:

[...] It seems to me that a creative artist has a social responsibility [to] produce 
not the single highly-priced handmade article for extremely limited consumption 
but to produce the best possible in design, workmanship, and materials and give 
pleasure to the largest number of people possible. […] I look forward to the time 
when the designer will work with [the] production method – when design will 

Fig. 44 – Broche, de Alexander Calder, 1938. Fonte: CALDER FOUNDATION, 2007, p. 11.  
Fig. 45 – Colar, de Reny Golcman, 1973. Fonte: PASSOS; TERRA, 2015, p. 8.  

Fig. 46 – Anel, de Salvador Francisco Neto, 1956. Fonte: Arquivo pessoal.
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influence the methods of production and the means of production will in turn 
influence the design. Production will someday be utilized for ‘quality’ rather than 
‘cheapness’. (MUSEUM OF ART AND DESIGN, 2012, p. 109)35 

A esse projeto ela deu o nome de Jewelry for an ever-increasing minority (Joia para 

uma sempre crescente minoria). O projeto não chegou a ser inteiramente implantado porque, 

aparentemente, a classe média norte-americana rejeitava o conceito modernista de menos é 

mais e preferia consumir peças grandiosas, coloridas e brilhantes, como atesta a produção de 

joias de fantasia – bijuterias – da época, que atendiam adequadamente ao conceito de mais 

é melhor. Carole Tanembaum, especialista em joias de fantasia, confirma essa avaliação, 

definindo o estado de espírito da época como otimista, opulento e glamoroso (2006, p. 102) e, 

consequentemente, o gosto por adornos nos anos 1950 (Fig. 49).

35 “[...] Parece-me que um artista criativo tem uma responsabilidade social de produzir não apenas um artigo 
artesanal caro para um consumo extremamente limitado, mas de produzir o melhor possível em design, mão de 
obra e materiais e dar prazer ao maior número de pessoas possível. [...] Aguardo com expectativa o dia em que 
o designer trabalhará com o sistema de produção - quando o design influenciará os métodos de produção e os 
meios de produção influenciarão o design. Um dia a produção será utilizada para criar ‘qualidade’ em vez de 
‘barateamento’” (MUSEUM OF ART AND DESIGN, 2012, p. 109, tradução da autora).

Fig. 47 – Anel Production Ring #8, de Margaret De Patta, 1944.  
Fig. 48 – Propaganda vinculada na Revista Arts & Architecture em 1947.  

Fonte: MUSEUM OF ART AND DESIGN, 2012, p. 116 e p. 120.

Fig. 49 – Broches dos anos 1950 e 1960. Fonte: Acervo pessoal.
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De Patta não vislumbrou a possibilidade de uma cultura maker que surge no início do 

século XXI, mais dinâmica em termos de mercado que aquela existente nos anos 1960 e movida 

pela demanda por relações mais sustentáveis, sendo uma alternativa para a produção industrial 

de massa. Entretanto, ela já preconizava que:

[...] A well designed jewelry must be comfortable to the wearer in respect of 
size, weight and durability. It must characterize our times, just as good design 
in any fields must reflect the materials, techniques, and concepts of our own day. 
(MUSEUM OF ART AND DESIGN, 2012, p. 51)36  

A relação com o corpo é uma das principais características que ora aproxima a joia da 

arte, ora a afasta. 

 2.3.3 Relação com o corpo

Retomando a definição de Marjan Unger, “[...] a piece of jewellery is a discrete object 

that is worn by human beings as a decorative and symbolic complement to their appearance” 

(UNGER; VAN LEEUWEN, 2017, p. 55)37, temos que o estar sobre o corpo é essencial para 

um objeto cultural se fazer joia. A relação da joia com o corpo é também informação que a 

acompanha. Ao considerar a fala de Robert Lee Morris a respeito de seu sangue sobre uma joia, 

podemos estender essa relação para o corpo do criador de joias também. A fisicalidade presente 

no trabalho de criação imprime significados às vezes materiais, às vezes simbólicos, fazendo 

com que o corpo de quem cria e o de quem usa estejam relacionados de alguma forma.

Esse corpo, que precisa produzir significados e que comunica, é também o corpo que 

carece de ser guardado por ideias residuais de armaduras e proteções, como a história do traje 

assinala, mas também precisa ser protegido por amuletos e talismãs feitos com substâncias 

naturais ou com formas simbólicas às quais atribuímos poderes. Paralelamente, a joia é capaz 

de ornamentar, adornar, distinguir e fortalecer.

O corpo que cria a joia o faz tateando, vendo, ouvindo e cheirando na bancada. Um 

ourives confessou lamber peças, mas isso já é uma excentricidade. O corpo que usa a joia dá 

sentido a ela quando vai para o mundo portando-a. A joia precisa ser vista. Como disse um 

ourives, “[...] ela tem que ser bela e isso é inexplicável”.

36 “[...] Uma joia bem desenhada deve ser confortável para o usuário em relação ao tamanho, peso e durabilidade. 
Deve caracterizar nossos tempos, assim como um bom design em qualquer campo deve refletir os materiais, 
técnicas e conceitos de nossos dias” (MUSEUM OF ART AND DESIGN, 2012, p. 51, tradução da autora).
37 “[...] Uma joia é um objeto distinto [do corpo] que é usado pelos seres humanos como um complemento 
decorativo e simbólico para sua aparência” (UNGER; VAN LEEUWEN, 2017, p. 55, tradução da autora). 
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Art Smith, um dos principais artistas joalheiros do grupo modernista norte-americano, 

realizou uma série de palestras nos anos 1960 e em suas anotações deixou explicado seu 

entendimento da relação da joia com o corpo (Fig. 50 e 51): 

[...] To me the best jewelry achieves full realization only when combined with 
the body – when worn – when interacting with a neck – shoulders, face, arm, 
hand, etc. The creator of jewelry working with consciousness of the body finds he 
has fabulous additional ingredients to work with – over and above his metal, his 
stone, his masses, his lines, his textures – and his space. It seems I have always 
been conscious of space – and every year as basic materials get more expensive, 
the effect[ive] use of that free material, space, is something I appreciate more. 
(RUSSEL, 2016, p. 158)38 

Smith explicita sua preocupação com a ausência e o silêncio em sua composição. 

Quando a joia se quer arte, surgem outras questões na sua construção além do brilho e do 

decorativismo. Entretanto, ao se tratar do corpo humano, alguns aspectos de peso, caimento, 

ergonomia e movimento ganham importância, embora haja criadores que não tomam para si 

essas preocupações, no desejo de criar uma tensão com o corpo.

Salvador Dali entendia suas joias como obras de arte e não necessariamente relacionadas 

com o corpo. Ao explicar sua coleção, ele afirma que as joias devem ser vistas e o espectador é 

quem dá vida à joia:

[...] Las piezas enjoyadas – adornos, medallas, cruces, objetos de arte [...] no 
fueron concebidas para permanecer inertes em la cámara acorazada. Fueron 
creadas para agradar al ojo, elevar el alm, despertar la imaginación, y expressar 

38 “[...] Para mim, a melhor joia só alcança sua completa realização quando combinada com o corpo – quando  
usada – ao interagir com um pescoço – ombros, face, braço, mão, etc. O criador de joias, trabalhando conscientemente 
com o corpo, descobre que tem ingredientes adicionais fabulosos para trabalhar – além de seu metal, sua pedra, 
suas massas, suas linhas, suas texturas – e seu espaço. Parece que eu sempre fui consciente do espaço – e a cada 
ano, na medida em que materiais básicos ficam mais caros, o efetivo uso desse material gratuito, o espaço, é algo 
que eu aprecio mais” (RUSSEL, 2016, p. 158, tradução da autora).

Fig. 50 – Art Smith em seu ateliê com o colar Elegant, 1979.  
Fig. 51 – Colar New Orleans, usado para ilustrar esse ponto nas apresentações, 1962. 

Fonte: BROOKLYN, 2008, p. 3 e p. 11. 
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convicciones. Sin un público, sin la presencia de espectadores, estas joyas no 
cumplirían la función por la cual fueron creadas. El espectador, por tanto, se 
convierte em el artista final. Su visión, su corazón, su mente – fusionados y 
captando com mayor o menor comprensión la intensión del creador – les dan 
vida. (FUNDACIÓN GALA - SALVADOR DALÍ, 2004, p. 13)39 

A forma com a joia é concebida impacta diretamente no modo como seu dono vai usá-

la e como ela ganhará o mundo. Há objetos que serão usados em segredo para preservar suas 

propriedades mágicas. Outros serão ostentatórios. Há peças criadas para o dia a dia. Outras, 

para ocasiões especiais. Há obras de arte que serão expostas como tal. Algumas delas tratarão 

de nossa humanidade, ao materializar anseios e sentimentos os mais variados: amor, perda, 

poder (Fig. 52), desvalia, proteção, coragem, pertencimento, diferenciação, status (Fig. 53) 

ou até mesmo ativismo político (Fig. 54). Em todas elas, o criador de joias deve celebrar o 

comportamento do material e ressaltar a maestria de seu trabalho, deve se dar a conhecer e 

atender às aspirações daqueles a quem elas se destinam.

 2.4 O SIGNIFICADO DA JOIA PARA SEU CRIADOR

Dependendo de onde o criador de joias se situar em termos de sistemas produtivos, 

os significados atribuídos às joias podem variar drasticamente. Enquanto para um a joia é 

“[...] meu trabalho. Gosto de fazer joias, de deixar mais bonita uma pessoa que se identifica 

39 “[...] As joias – ornamentos, medalhas, cruzes, objetos de arte [...] não foram projetadas para permanecerem 
inertes no cofre. Elas foram criadas para agradar os olhos, elevar a alma, despertar a imaginação e expressar 
convicções. Sem audiência, sem a presença de espectadores, essas joias não cumpririam a função para a qual 
foram criadas. O espectador, portanto, torna-se o artista final. Sua visão, seu coração, sua mente – fundidos e 
capturando com maior ou menor compreensão a intenção do criador - lhes dão vida” (FUNDACIÓN GALA - 
SALVADOR DALÍ, 2004, p. 13, tradução da autora).

Fig. 52 – Coroa Iorubá, Ade Loya, 1976. Fonte: BRUS, 2011, p. 97.  
Fig. 53 – Liza Urla posa com anéis de diamante. Fonte: URLA, 2018, s.p.  

Fig. 54 – Colar Conventional Weapons Necklace, de Nancy Worden, 1997. Fonte: STRAUSS, 2007, p. 334.
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com meu trabalho”, revelando uma intenção de adornar; para outro é “[...] uma forma 

de expressão minha, um jeito de estar no mundo” e o que importa é a produção artística. 

Enquanto alguns produzem joias que serão encaradas como um investimento, ou melhor, 

como uma reserva de valor, outros tomam para si a função de criador “[...] de futuras heranças, 

peças que passarão de mãe para filha, representando momentos importantes de suas vidas”. 

Parte das abordagens dos diferentes tipos de criação de joias tem a ver com situá-los 

espacialmente em uma fábrica, ateliê ou oficina. O espaço não pode definir o criador ou a 

joia, o que seria muito limitante. Do mesmo modo, parece ser infrutífero usar o espaço ou o 

sistema produtivo para estabelecer se a joia é arte ou não. Ao perdermos de vista a malha de 

matéria e processos, perde-se também a intenção do criador, o percurso que poderia definir 

se uma joia é uma obra de arte ou não. Igualmente perdemos os verdadeiros significados do 

objeto cultural joia. 

Victoire de Castellane, diretora criativa responsável pela Dior Joaillerie desde seu início 

em 1999, afirma que “[...]  jewelry making should always be a pleasure” (HEUZÈ, 2012, p. 19)40. 

Ela não se dobra a convenções e está mais interessada nas emoções que seus desenhos trazem à 

tona e nos desafios que coloca para a oficina de alta joalheria, que precisa se reinventar a cada 

coleção para dar vazão à exuberância do que é proposto.  Expressões como magia, diversão, 

narrativa, sonho, desejo, glamour e ultrafeminilidade estão presentes nas descrições de seu 

trabalho. Para ela, “[…] the luxury of jewelry lies in its ability to tell a story” (HEUZÈ, 2012, p. 

15)41. Ela acredita que com a transmissão das joias entre gerações nos tornamos eternos.

Outra joalheira, Temple St. Clair, também crê que é fundamental ir além do próprio 

tempo e tem clara sua definição de joia:

[...] A great jewel must consist of impeccable craftsmanship, fine materials, and 
well-executed designs. A true jewel has these assets yet goes beyond its materials; 
it must stand the test of time. It tells a story and has potential to become a miniature 
history lesson in itself. The fact that a jewel can be valuable beyond its intrinsic 
materials is what fascinates me. […] A true jewel should give something special 
to the owner beyond its material value: a depth of meaning that is added to and 
passed on. (ST. CLAIR, 2008, p. 124)42 

 

40 “[...] Fazer joias deveria ser sempre um prazer” (HEUZÉ, 2012, p. 19, tradução da autora).
41 “[...] O luxo da joia reside em ser capaz de contar uma história” (HEUZÉ, 2012, p. 15, tradução da autora).
42 “[...] Uma grande joia deve consistir em artesanato impecável, materiais nobres e desenhos bem executados. Uma 
verdadeira joia tem essas características, mas vai além de seus materiais; deve resistir ao teste do tempo. Ela conta 
uma história e tem potencial para se tornar uma pequena lição de história em si mesma. O fato de uma joia poder 
ser valiosa além de seus materiais intrínsecos é o que me fascina. […] Uma verdadeira joia deve dar algo especial 
para o dono além do seu valor material: uma profundidade de significado que é adicionada e passada adiante”  
(ST. CLAIR, 2008, p. 124, tradução da autora).
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 Nessa definição combinam-se a história pessoal e a história da joalheria. Criadoras 

brasileiras de alta joalheria também compartilham desse mesmo entendimento em 

publicações a respeito de seu trabalho. 

Clementina Duarte, joalheira pernambucana, é uma das pioneiras da joalheria artística 

brasileira (Fig. 55). Ela migrou, ao longo de sua carreira, da peça artesanal em prata para a alta 

joalheria e afirma que uma joia pode ser um registro de seu tempo:

[...] Acredito, por ter estudado História da Arte, que a jóia é um documento eterno. 
Daí minha preocupação em fazê-la a mais perfeita possível, com matérias-primas 
mais bonitas. A consciência do ouro como matéria eterna levou-me a querer 
documentar a natureza brasileira – se um dia ela desaparecesse com a poluição, 
as joias seriam documentos de nosso planeta. (DUARTE, 2006, p. 15)

Ruth Grieco classifica seu trabalho como adornos femininos e sua principal fonte de 

inspiração são a história da arte e a exuberância das gemas brasileiras (Fig. 56). Para ela, o 

passado atualizado pode dar origem a joias atemporais:

[...] Há muitos anos bebo na fonte da estética do passado. Tenho uma especial 
sedução pela tradição. Registros do clássico são fragmentos da memória que se 
renovam e se atualizam. Nutro um favoritismo pela Arte Brasileira de séculos 
passados, da qual coleciono objetos [...]. Esta coleção é parte do meu cotidiano, 
ela me contagia e inevitavelmente me influencia e me impulsiona – permitindo 
que eu exerça com liberdade minha grande paixão: a Joalheria. A exuberância 
da natureza brasileira, a imensa paleta de cores das gemas, o calor dos trópicos 
miscigenado às minhas raízes europeias, aliados ao romantismo intrínseco da 
minha alma feminina são traduzidos em jóias atemporais, numa verdadeira 
reinterpretação do classicismo, recuperando o passado, agregado a uma 
estética contemporânea, no desejo de marcar um novo tempo. (BRODBECK, 
2011, p. 31)

Outra joalheira que transita entre esse contar e recontar de histórias, utilizando 

fragmentos do passado (Fig. 57), mas muito atenta ao que se está por construir a partir de seu 

trabalho é Miriam Mamber:

Fig. 55 – Conjunto de joias, Clementina Duarte, 1982. Fonte: DUARTE, 2006, p. 102.  
Fig. 56 – Pingente, Ruth Grieco, s.d. Fonte: BRODBECK, 2011, p. 218.  

Fig. 57 – Colar Varal, Miriam Mamber, 2010. Fonte: MAMBER, 2012, p. 9.
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[...] Minhas joias guardam uma narrativa, contam uma história, e é importante 
que quem as usa se identifique com essa história. Mas é um caminho de duas 
vias, e coube a mim entender o meu mercado e fazer coisas que dissessem 
respeito a mim e também às pessoas que usam as minhas criações. Eu gosto 
muito, por exemplo, de pegar um objeto que tem valor sentimental para 
uma cliente, algo que tem um significado simbólico, um objeto de família, e 
transformar numa peça que ela vai poder usar, e que certamente tem um valor 
maior do que qualquer diamante que está no mercado... Não é algo fácil de 
fazer, mas acho que, depois de todos esses anos, entre muitos erros e alguns 
acertos, eu consigo. (2012, p. 39)

Os homens que criam joias também percebem que elas são capazes de contar histórias, 

mas aparentemente sem nostalgia e sempre olhando para a história que se constrói no presente, 

visando ao futuro. Para os entrevistados, o significado da joia está relacionado com ritos de 

passagem e com a tradição do fazer-pensar de artífice. Não houve narrativas que elencassem a 

história da arte ou a história geral como um valor. As joias mais citadas desses ritos de passagem 

foram o anel de noivado, as alianças de casamento, o anel de formatura, o colar de pérolas que 

passa de geração em geração entre as mulheres, o relógio de pulso ou de bolso que passa de 

pai para filho e joias do sagrado – todas aquelas que se referem ao caráter transcendental de 

religiões, crenças e superstições. 

É na Grécia que encontramos um joalheiro com intensa relação com a história cultural 

de seu país (Fig. 58) e com a história da criação de joias. Ilias Lalaounis acredita que cada joia 

tem uma história para contar (Fig. 59). 

[...] Another important element one should always keep in mind when creating 
jewellery is that each object is destined to develop a special bond with its 
wearer or owner. Each jewel is not merely a thing of beauty with a life of 
its own. Sooner or later it is grafted on to the life of an individual woman 
or man and evokes distinct and sometimes strong feelings in that person. In 
fact, jewellery stimulates a range of emotions wider than most art forms, 
whether love or joy or sweet memories. After all, what other objet d’art is 
closer to the human body and the human soul than jewellery? Each piece has 
for its owner a symbolic and sentimental value, thus becoming part of his or 
her life. (1984, p. 25)43  

 

 

 

 

43 “[...] Outro elemento importante que se deve ter sempre em mente ao criar joias é que cada objeto é destinado 
a desenvolver um vínculo especial com o usuário ou proprietário. Cada joia não é meramente um belo objeto 
com vida própria. Mais cedo ou mais tarde, ela passa a fazer parte de um indivíduo, mulher ou homem, evocando 
sentimentos distintos e às vezes fortes nessa pessoa. De fato, a joalheria estimula uma gama de emoções mais 
ampla que a maioria das formas de arte, seja amor, alegria ou doces lembranças. Afinal, que outro objeto está mais 
próximo do corpo e da alma humana do que as joias? Cada peça tem um valor simbólico e sentimental para seu 
dono e, por esse motivo, torna-se parte de sua vida” (LALAOUNIS, 1984, p. 25, tradução da autora).
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Seu trabalho pode ser dividido em três grandes grupos. No primeiro, ele desenvolve 

coleções com um minucioso trabalho de reprodução de achados arqueológicos. Um segundo 

grupo é composto de peças autorais que trazem formas reinterpretadas da Antiguidade 

Clássica (Fig. 58) à contemporaneidade. Por último, mesmo as peças desligadas dessa 

tradição tratam conceitualmente do significado das heranças culturais, em termos orgânicos, 

criadas a partir das formas de cadeias de cromossomos (Fig. 59) ou de células reprodutivas 

masculinas e femininas.

Coleções, encomendas, peças únicas. Os criadores de joias frequentemente narram 

como o sonho de um cliente virou realidade pelas suas mãos. Quando as joias são adquiridas 

para celebrar algo importante, eles vivem a “notável experiência de fazer parte de suas vidas”. 

Alguns ressaltam a vaidade de saber que uma joia alcançou o status de peça de conversação – 

conversation piece –, sendo capazes de provocar o início de uma conversa e chamar atenção 

por onde passam.

Atratividade e inteligibilidade são aspectos importantes na construção do significado de 

uma joia, mas o próprio processo de criação pode ser responsável por uma parte importante dele.

Fayga Ostrower ressalta que a criatividade não deveria estar vinculada a ser genial, 

original ou inventivo, mas sim ao fato de criar algo novo, que não existia antes (OSTROWER, 

1987, p. 132). A criação está vinculada a ordenações e compromissos, que ela detalha da 

seguinte forma:
[...] todos os processos de criação representam na origem, tentativas de estruturação, 
experimentação e controle, processos produtivos onde o homem descobre, onde 
ele próprio se articula à medida que passa a identificar-se com a matéria. São 
transferências simbólicas do homem à materialidade das coisas e que novamente 
são transferidas a si. (p. 53)

Fig. 58 – Colar e pulseira desenhados a partir da recomposição de um grafismo grego, de Ilias Lalaounis, s.d. 
Fig. 59 – Colar, pulseira e anel criados a partir da ideia dos cromossomos como o lugar do segredo misterioso 

da hereditariedade, s.d. Fonte: LALAOUNIS, 1984, p. 89 e p. 277.
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Ainda segundo a artista, a matéria abrigaria possibilidades e impossibilidades.  

A imaginação desvinculada de um compromisso com a realização seria estéril:

[...] o pensar só poderá tornar-se imaginativo através da concretização de uma 
matéria, sem o que não passaria de um divagar descompromissado, sem rumo 
e sem finalidade. Nunca chegará a ser um imaginar criativo. Desvinculado de 
alguma matéria a ser transformada, a única referência do imaginar se centraria 
no próprio indivíduo, ou seja, em certos estados subjetivos desse indivíduo cujos 
conteúdos pessoais não são suscetíveis de participação por outras pessoas. Seria 
um pensar voltado unicamente para si, suposições alienadas da realidade externa, 
não contendo propostas de transformação interior, da experiência, nem mesmo 
para o indivíduo em questão. (p. 32-3)

Podemos concluir que o processo criativo em si é capaz de transformar matéria em 

afeto, no sentido espinosiano? Quanto de quem cria uma joia é transferido para a matéria? 

Mesmo que essas perguntas não possam ser inteiramente respondidas, mas intuitivamente 

percebidas por diversos entrevistados, fica exposto que a malha de matéria e processos da 

criação de uma joia é composta de traços de todos os envolvidos e que ela contribui para o 

estabelecimento e para o reconhecimento de inúmeros significados, sejam eles vinculados 

à matéria, à técnica, à forma ou ao conceito em cada joia. 

Essas relações ainda coincidem com o que Jacques Rancière nomeia práticas artísticas. 

Entendendo o fazer-pensar da joalheria como uma fabricação do sensível, podemos buscar 

um significado para a criação de joias que é também uma “[...] forma de inscrição do sentido 

na comunidade” (2005, p. 18) e que dilui a dicotomia arte pura e aplicada, bem como outra 

dicotomia entre “[...] o ordinário do trabalho e o excepcional do artístico” (p. 64).

O que aflora das falas dos criadores de joias e de seus textos é uma joia que significa 

prazer no processo de criação, orgulho pelo trabalho bem executado e com um conceito 

forte, bem como alegria por se observar criador de uma peça que afeta a vida de outras 

pessoas. A ideia de luxo, vinculada ao que não é apenas matéria, mas tempo, emoção e 

identidade para as pessoas, está presente. A eternidade da joia que se estabelece em uma 

longa duração, facilitada por alguns materiais perenes e, por esse motivo, nobres, é o 

objetivo a ser alcançado.

Significados emergem tanto da história cultural quanto da história pessoal, quando o 

criador se percebe dentro de um antigo ofício ou quando entende que seu trabalho passa a fazer 

parte da história de uma família e da sua própria história de vida. No entanto, esta construção 

de significados não se dá de forma tão linear. Quase todos os entrevistados tinham observações 

a respeito do grande investimento a ser feito na educação de um público que compreenda o 
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valor intrínseco ou extrínseco da joia. Um ourives expressou esse sentimento taxativamente: 

“[...] não temos uma cultura da joia no Brasil. Tanto faz se a peça é original ou uma cópia, se 

é de ouro ou folheada, se levei um mês trabalhando ou fiz de um dia para o outro”. Ele ainda 

afirma: “[...] o que importa é se é bonita e se é parecida com o que as modelos estão usando 

nas revistas e as atrizes nas novelas. Os preços são sempre questionados e comparados com 

os preços das joias industriais e das bijuterias”. Já um industrial discutiu a necessidade de 

investimentos na formação de uma cultura da joia que ultrapasse as alianças, os anéis de 

formatura e os brincos de bebês: “[...] reclamam da falta de criatividade de nossa indústria, 

mas todas as tentativas de um design original com gemas brasileiras ou cortes incomuns 

fracassaram comercialmente”. Uma artista plástica joalheira foi mais longe: “[...] as pessoas, 

mesmo dentro de uma renomada galeria de arte, não conseguem entender que meus trabalhos 

são joias”. Ela prossegue: “[...] sei que é um problema em todos os países, mas já tivemos 

uma geração nos anos 1960 e 1970 de artistas plásticos joalheiros bem sucedidos e ninguém 

consegue explicar por que isso acabou e foi esquecido”.

Essas questões apontam a existência de aspectos nada glamorosos na produção de 

joias. Nem toda criação de joias é reconhecida e tem o status comercial e cultural que 

merece. De fato, há um mercado a ser desenvolvido, em que artífices, designers e artistas 

plásticos tenham espaço para vir a público apresentar a sua joia.

 Joanna Hardy, ourives, designer e curadora britânica, elenca aspectos importantes que 

devem ser levados em conta na aquisição de uma joia contemporânea – bem como de todas 

as joias, seja por um comprador ocasional ou um colecionador dedicado. Além dos aspectos 

de originalidade, maestria técnica e conforto ao vestir, a autora ressalta a importância de não 

dissociar a peça de seu criador, como forma de acrescentar camadas de significado a partir 

do reconhecimento de seu trabalho em sua integralidade (2012, p. 8). De alguma forma, 

a assinatura importa, não apenas como uma informação de origem mas também como um 

símbolo da relação pessoal ou de afinidade estabelecida entre criador e proprietário.

As etapas da criação de uma joia são muitas, em todos os sistemas de produção é 

possível identificar um percurso longo e complexo. Ele abrange desde o esboço da ideia 

inicial – que pode ter sua origem em materiais, sensações, intenções ou conceitos – até o 

processo de fabricação, exposição e posterior comercialização. Criada com uma pessoa em 

mente ou surgida de uma necessidade de expressão de seu criador, toda joia colocará em 

contato aquele que a realiza e aquele que se apropria dela. Se não pessoalmente, pelo menos 
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os sentidos de ambos farão leituras da joia, construirão significados, alguns permanentes, 

outros absolutamente efêmeros e inalcançáveis. Há criadores que falam de seus sentimentos 

e circunstâncias no momento de realização da peça. Alguns acreditam que impregnam seu 

trabalho com emoções, sentidos e energia. Outros falam de um significado que não passa 

por esse aspecto mais intuitivo, porém está construído a partir da manipulação de materiais 

e símbolos reconhecíveis da natureza, da arte e da cultura. Ou como define, Carol Woolton: 

“[...] each jewel is a personal treasure whose magic is first imagined by these designers 

before they set their sketch in stone for eternity” (2010, p. 7)44.

Este capítulo se encerra como começou, tratando do aspecto mágico presente no 

trabalho do criador de joias, para abrir caminho em direção a uma bancada de ourives em 

particular, da qual se dará a conhecer a relação das pessoas com suas joias.

44 “[...] Cada joia é um tesouro pessoal cuja mágica é primeiro imaginada por esses designers antes de gravarem 
em pedra seus esboços para sempre” (WOOLTON, 2010, p. 7, tradução da autora).
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3 GUARDIÕES DE JOIAS

Este capítulo aborda os significados das joias que têm origem nas relações que as pessoas 

estabelecem com suas peças. O universo é o do ateliê de joias (Fig. 60), por onde passam objetos 

trazidos para avaliação, restauração e renovação, onde são realizadas peças por encomenda e, 

ainda, são criadas joias para venda. Os significados foram extraídos das interações com as 

pessoas em conversas e algumas entrevistas. Cada peça que chega ao ateliê vem acompanhada 

de uma fala sobre sua importância e frequentemente de uma narrativa em torno dela. Mesmo as 

encomendas vêm acompanhadas de uma solicitação envolvente, que trata de algum momento 

de vida especial. As criações originais estão contaminadas dessas histórias e das reações das 

pessoas ao observá-las ao longo dos anos.

Para completar, serão tratadas em maior detalhe tipologias de joias que revelaram 

ter papel especial na vida das pessoas, a saber: o colar de pérolas e o anel de diamante. 

Por último, serão apresentados casos que permitiram, ou até mesmo impuseram seguir os 

materiais – matéria e processos – como sugere Tim Ingold (2015), para conhecer sua história 

e significado para seus guardiões.45

45 Todas as imagens apresentadas neste capítulo têm como fonte o arquivo pessoal da autora, exceto quando 
indicada outra fonte. 

Fig. 60 – Bancada de ourives no ateliê da autora. Fonte: Arquivo pessoal.45
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 3.1 JOIAS CHEIAS DE HISTÓRIAS

A atriz Elizabeth Taylor costumava dizer que as gemas são um presente de Deus retirado 

da terra e que as joias não nos pertencem, apenas estão sob nossa custódia temporária (2002, p. 

11). Sua custódia se encerrou no dia 13 de dezembro de 2011, ocasião que ficou conhecida como 

a mais valiosa venda de joias de um só proprietário na história dos leilões (DEMARCO, 2011), 

feito ainda não ultrapassado até o momento. Essa história encerra duas questões importantes. A 

primeira é a demonstração de que as joias ultrapassam a nossa existência e podem ser passadas 

de geração em geração. A segunda revela que a propriedade de uma joia pode impregná-la de 

valor, até mesmo de valor financeiro. Os lances iniciais do leilão foram multiplicados por até 

dez vezes, no afã dos participantes em possuir algo que pertenceu à atriz.

Embora não passem joias de rainhas ou de atrizes de Hollywood pelo ateliê, todas as 

peças são tratadas com reverência porque chegam até ele, nas palavras de muitas pessoas, cheias 

de histórias.  Joias de grande valor sentimental são cuidadosamente restauradas e, em alguns 

casos, sua história reconstituída no cruzamento das narrativas da família com a análise da peça. 

Outras, para as quais não há tanto valor emocional, são renovadas e seus materiais constituintes 

dão origem a peças novas. Por último, peças são produzidas no ateliê para aquisição por parte 

de pessoas interessadas em trabalho artesanal, materiais e práticas sustentáveis ou desenhos 

exclusivos de sua autora.

Em algumas situações, é com muita delicadeza que se dá a notícia de que uma peça 

trazida para avaliação está irremediavelmente danificada ou de que se trata de uma peça falsa 

ou, ainda, de que não vale o que a família imaginava. Ao longo de sua existência, mesmo com 

os melhores materiais e técnicas, a integridade física de uma joia pode ficar comprometida por 

seu uso frequente. Além disso, na história dos indivíduos e suas famílias, há momentos que 

são mantidos em segredo e nos quais gemas são trocadas, réplicas são realizadas e joias são 

substituídas sem o conhecimento de todos. O sigilo faz com que essas histórias se percam no 

tempo. A notícia acaba levando a pessoa a uma série de especulações na busca por entender o 

que houve e, curiosamente, uma pergunta frequente é quando isso aconteceu, para determinar 

quem seria o responsável.

Na entrada de cada peça são feitas anotações detalhadas, incluindo as narrativas em torno 

delas, para posterior consulta. Essa é a origem do material aqui apresentado e sua abordagem 

aproxima-se muito do que Marc Augé chama de etnologia do encontro e de etnoanálise (2014).  
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A primeira é uma observação em ambiente restrito (o ateliê), circunscrito a um intervalo 

de tempo (2008-2018), onde se acompanham acontecimentos de alcance antropológico  

(a construção do significado da joia na contemporaneidade), sem perder de vista a posição do 

observador (criadora de joias e conhecedora de história da joalheria) em sua construção de 

hipóteses e intuições no enfrentamento de uma realidade que lhe faz resistência. Já a etnoanálise é  

“[...] uma autoanálise pela escrita. Seria assim o único meio honesto de desvelar as condições 

do exercício etnográfico e de controlar essas condições” (AUGÉ, 2014, p. 34).

Outro autor que contribuiu para perscrutar adequadamente um grande volume de 

informação, anterior à seleção das 120 peças, foi Jaap Van Velsen, que embora com outra 

filiação e direção, forneceu as ferramentas da análise situacional e estudo de caso detalhado, 

“[...] método que visa analisar as inter-relações das regularidades estruturais (‘universal’), de 

um lado, e o comportamento real (‘único’) de indivíduos, de outro” (2010, p. 468).

Trata-se de um estudo de inspiração etnográfica, que toma de empréstimo algumas 

ferramentas da disciplina para extrair informações de um conteúdo que de outra forma seria 

construído a partir de um olhar demasiado particular. Ao todo, foram selecionadas 120 peças 

entre milhares que passaram pelo ateliê entre 2008 e 2018. Os cadernos de anotações e as fotos 

tiradas de cada uma delas se juntaram a entrevistas realizadas durante a investigação. 

Respostas a um questionário online disponibilizado nas redes sociais corroboram o 

observado no ateliê. A decisão de realizá-lo visou a confirmar que a especialidade no tratamento 

de joias de família e o interesse na história da joalheria não induziam a uma restrição do que 

era recebido no ateliê. De fato, há uma compreensão das joias como objetos significativos pela 

maioria dos respondentes: a joia é “[...] um afeto, uma memória, algo para criar minha história 

pessoa. Uma joia é imperecível, tem energia dos metais e das gemas, que o dono magnetiza com 

sua própria energia”.

As joias e suas histórias serão apresentadas sem uma ordem cronológica de criação ou de 

chegada ao ateliê. Elas foram agrupadas por semelhança nas peças, narrativas e intenções, ou seja, 

pela afinidade entre os significados que emergiram delas. Há muitas interseções como, por exemplo, 

peças que são passadas de geração em geração, mas isso ocorre em ocasiões especiais, em ritos de 

passagem. Os grupos foram assim formados: joias relacionadas a ritos de passagem, transmissão 

de geração em geração, bijuterias que são tratadas como joias, joias de luto, joias do sagrado, joias 

que criam vínculos, joias criadas para serem futuras heranças, souvenirs de viagem, joias que 

perderam sua potência de afeto e joias criadas a partir do tema afeto-memória-identidade.
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 3.2 TESOUROS REVELADOS 

 3.2.1 Joias e ritos de passagem

Os ritos de passagem que se fazem mais presentes na joalheria correspondem ao ciclo 

da vida: o nascimento, crescimento e morte. Eles pontuam a repetição infinita do ciclo para nos 

oferecer alguma sensação de conforto frente à imperfeição e à finitude. Os ritos nos oferecem 

a familiaridade dos gestos que se repetem, a segurança de saber o que acontece em seguida. 

Como a maioria deles se dá na presença da família ou de grupos mais extensos, eles também 

nos ajudam a elaborar a ideia de pertencimento. Individualmente, a necessidade de se reinventar 

também é cíclica. Muitas joias são criadas para celebrar momentos de transição importantes, 

chegadas e partidas, novas circunstâncias de vida ou, nos termos apresentados por Van Gennep 

em 1906, momentos de separação, margem e agregação (2011, p. 30).

Por ocasião do nascimento, presentes costumam ser oferecidos aos recém-nascidos ou às 

mães. Esses presentes podem ser dados por pessoas do círculo mais próximo ou simplesmente 

por aqueles que visitam a família que acabou de receber mais um integrante. Pelo ateliê, passam 

as duas situações. Um padrinho, católico, encomendou para seu futuro afilhado, que nasceu em 

uma família candomblecista, um pequeno pingente com o arco e flecha de Oxóssi (Fig. 61). Já 

uma mulher buscando um presente, porém sem proximidade maior com a família, optou por 

uma peça da tradição joalheira: um pequeno alfinete com a inicial do nome do bebê (Fig. 62).

As mães também recebem presentes. Na época do parto ou em seu primeiro dia das 

mães, elas ganham joias. Foram realizadas peças com grande simbolismo. Uma delas foi um 

pingente com a foto do filho gravada a laser (Fig. 63) recebida em seu aniversário de casamento, 

Fig. 61 – Pingente Ofá (arco e flecha) de Oxóssi em prata. Fig. 62 – Alfinete com a inicial do bebê em prata.
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logo após o nascimento de seu primogênito. Outra foi um par de peças dado por ocasião do 

nascimento do segundo filho de um casal: um pingente para a mãe e um chaveiro para o próprio 

pai, representando uma árvore da vida com os quatro integrantes da família (Fig. 64). Uma 

terceira joia foi uma eleição mais tradicional, um anel de diamante (Fig. 65), entregue como 

presente de aniversário para uma mulher que acabara de ter uma filha.

Peças de cunho religioso podem ser presenteadas entre familiares em qualquer momento 

da vida, às vezes antecipando um rito de passagem. Uma madrinha decidiu adiantar um presente 

e pediu para transformar o terço que ganhou de primeira comunhão em uma pulseira para sua 

afilhada que completava 3 anos (Fig. 66). A peça foi alterada de forma a poder ser remontada 

quando a menina chegasse à idade de usar o terço em sua própria comunhão.

Outras joias apenas guardam a lembrança de uma ocasião especial, como uma 

formatura, por exemplo. Uma cliente trouxe para restauro o anel de formatura de sua mãe, 

que havia perdido uma das pedras. Ela queria que fosse colocada qualquer gema disponível 

no ateliê, porque desconhecia os significados embutidos no anel. Tratava-se de um anel 

Fig. 63 – Pingente em ouro gravado a laser.  
Fig. 64 – Pingente com rubis em ouro e chaveiro com rubis em titânio e prata.  

Fig. 65 – Anel com diamante em ouro branco. 

Fig. 66 – Terço em ouro transformado em pulseira de bolinhas com pérolas.



108

acróstico (Fig. 67), tradição medieval que utiliza as gemas para registrar mensagens em 

joias através da primeira letra de cada uma delas. No caso, ele trazia a palavra SABER sobre 

um pentagrama, com as gemas: Safira, Ametista, Brilhante, Esmeralda e Rubi. Ao saber 

disso, ela fez questão de que fosse usada a gema correta, um rubi, planejando presentear 

sua mãe com o restauro.

O trabalho mais frequente entre criadores de joias que aceitam encomendas costuma 

ser a confecção de anéis de noivado e alianças de casamento. Se somarmos a essas os 

anéis de compromisso, os aparadores de diamantes que se juntam aos anéis de noivado 

com o tempo ou, ainda, a tradição de acumular vários tipos de alianças para acompanhar 

a original, temos a tipologia mais comum dos ritos de passagem. No ateliê, as pessoas são 

estimuladas a buscar peças antigas em desuso para que as alianças de casamento reúnam 

metal das duas famílias, acumulando mais uma camada de significação (Fig. 68, 69, 70 

e 71). O mesmo pode ser feito com anéis de noivado criados para noivo e noiva usarem 

(Fig. 72), em uma pequena variação do habitual. Alternativamente, é possível renovar 

uma joia já existente, como aconteceu com o noivo que ganhou de sua mãe a aliança  

eternity – volta completa de diamantes – para ser colocada no tamanho e utilizada em seu 

pedido de casamento (Fig. 73). Também é possível utilizar uma gema de grande valor que 

já estava na família para confeccionar um anel de noivado de desenho escolhido pela noiva 

(Fig. 74). Sempre é possível realizar uma peça inteiramente nova (Fig. 75), quando esta é 

a preferência do casal.

Fig. 67 – Anel de formatura acróstico, com gemas formando a palavra SABER.
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Outros casais, menos afeitos a ceder a ritos de passagem, criam suas próprias circunstâncias 

para incluir joias em suas vidas. Dois casais optaram por confeccionar alianças depois de muitos 

anos de relacionamento. O primeiro juntou todo o ouro que estava sem uso para confeccionar 

alianças únicas, a partir da ação do fogo sobre o metal, em uma técnica conhecida como reticulação, 

simbolizando os acasos da vida de um casal que já estava junto há 7 anos (Fig. 76). O segundo 

desenhou peças que remetiam ao sobrenome da noiva e a nacionalidade do noivo, reunindo as folhas 

de oliveiras e o triskle – espiral tripla – de origem celta, ao completar 2 anos de casados (Fig. 77).

Fig. 68 – Alianças com brilhante em ouro amarelo. Fig. 69 – Alianças em ouro amarelo reticulado.  
Fig. 70 – Alianças em ouro branco texturizado. Fig. 71 – Alianças com brilhantes em ouro amarelo acetinado. 

Fig. 72 – Anéis de noivado com brilhante branco e azul em ouro branco.  
Fig. 73 – Anel de noivado eternity com diamantes em ouro branco. Fig. 74 – Anel de noivado com diamante 

em ouro branco. Fig. 75 – Anel de noivado com diamante em ouro branco. 

Fig. 76 – Alianças em ouro reticulado. Fig. 77 – Protótipo em papel de aliança em ouro e turmalinas verdes.



110

A importância desses marcadores de momentos significativos nas vidas das pessoas se 

revela em alguns casos particulares. Uma cliente chegou ao ateliê para comprar joias para si e 

para as filhas. Ela usava três peças muito escuras, maltratadas, que não combinavam com sua 

aparência bem cuidada. Ao ser questionada, revelou que eram as joias mais importantes de sua 

vida. Cada uma delas ganha em uma ocasião muito especial: o nascimento das duas filhas e um 

aniversário de casamento. Ela nunca as tira do corpo e foi com alguma insistência que as cedeu 

para higienização, polimento e novo banho de ródio. As peças voltaram ao seu estado original 

e ela ficou encantada com o fato de que ainda eram lindas (Fig. 78, 79 e 80). Recebidas na 

juventude, são muito simples e delicadas, compatíveis com um início de vida adulta. Entretanto, 

as três são as peças mais valiosas de sua família e o brinco já foi transmitido à uma das filhas, 

quando o primeiro neto nasceu.

 

 Ao trabalhar com joias relacionadas a ritos de passagem, é essencial dar atenção ao que 

as pessoas têm em mente quando abraçam essa ideia. Os ritos por sua própria natureza trazem 

consigo imagens claras de como devem ser vividos. Algumas são estereótipos, outras são 

reminiscências de experiências vividas ou narrativas ouvidas, muitas são criadas na imaginação 

com o auxílio da literatura, do cinema e, na contemporaneidade, das redes sociais. De qualquer 

modo, é importante dar vazão às imagens e expectativas das pessoas, criando a joia o mais 

próxima do desejado e, se possível, contribuindo com informações da tradição joalheira para 

que a peça ganhe ainda mais força simbólica.

 

Fig. 78 – Anel solitário com diamante em ouro branco.  
Fig. 79 – Brincos com diamantes em ouro branco. Fig. 80 – Meia aliança com diamantes em ouro branco.
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3.2.2 Joias passadas de geração em geração 

Em alguns casos, não é uma joia que passa entre gerações, mas o próprio gesto ritual. 

Na família real britânica, por exemplo, a Rainha Vitória criou uma pequena tradição em seu 

núcleo familiar, ao decidir dar um presente muito singelo a cada uma de suas cinco filhas. Se 

considerarmos que ela possuía uma das mais expressivas coleções de joias do mundo e tinha 

acesso às joias reais do Império Britânico, outra coleção de ainda mais peso, este gesto é um 

gesto de carinho e intimidade familiar. Duas pérolas são dadas por ano, desde o primeiro 

aniversário, para as meninas da família, que as portam em finas correntes de platina (FIELD, 

1987, p. 102). Assim, ao chegar à maioridade, cada jovem tem um colar de pérolas completo. 

Não são as mesmas pérolas que passam de mãe para filha, mas uma tradição de dádiva que 

se estabeleceu entre elas.

Aqui serão apresentadas as peças que efetivamente são transmitidas de uma geração 

à outra. As variações para esse gesto residem no fato de a transmissão ser feita em vida 

ou por herança. Outra variação é se as peças serão conservadas em sua forma original ou 

modificadas. Essas ações guardam alguma relação com o significado da peça para quem a 

recebe ou até mesmo para o grupo familiar como um todo. 

Uma mulher estrangeira trouxe em duas diferentes ocasiões algumas peças antigas 

para manutenção. Ela não tinha ciência do valor de mercado das peças, porém isso não 

importava. Sua única intenção era manter viva a memória de sua avó, uma imigrante de 

poucas posses. Atualmente, também vivendo a situação de imigrante, esses objetos ganharam 

ainda mais importância para ela. São peças que recontam a trajetória de sua família para 

a nova geração. São joias de origem europeia, provavelmente espanhola e da década de 

1920 ou 1930. O anel, que ela imaginava ser uma bijuteria por causa da cor intensa da 

pedra central, resultou ser uma joia art déco (MOUILLEFARINE; POSSÉMÉ, 2009) com 

uma kunzita de grande valor (Fig. 81). O broche, uma bijuteria de latão com banho de 

prata, era mais importante para ela porque se lembrava vivamente de sua avó sempre com 

ele (Fig. 82). Ambas as peças foram cuidadosamente manuseadas e acondicionadas de 

forma a protegê-las da ação do tempo. Elas não serão usadas, apenas guardadas para serem 

ocasionalmente apresentadas à família, ganhando status de monumento, como nos revela 

Jacques Le Goff (2013).
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 Outras duas peças passaram pelo ateliê e foram restauradas sem qualquer intenção de 

uso, mas com o simples desejo de vê-las lindas dentro do porta-joias. A primeira foi um par de 

anéis de tamanho muito pequeno. Sua dona chegou a pensar em aumentá-los para uso pessoal, 

porém mudou de ideia ao ser informada que poderiam ser danificados, já que eram peças de 

fundição com uma liga de ouro não identificável. Eles eram uma imitação bem executada de um 

modelo Cartier muito em moda e extensivamente copiado nos anos 1940 (Fig. 83). Com medo 

de alterar ou mesmo perdê-los para sempre, ela optou por restaurá-los e guardá-los. A outra 

peça foi um isqueiro dos anos 1980 em laca negra e ouro amarelo (Fig. 84). A filha de seu dono 

o recebeu de herança e quis deixá-lo em perfeito estado antes de guardá-lo. Ele foi consertado 

e, em seguida, lustrado e polido, embora preservando as marcas de uso de seu pai.

Fig. 81 – Anel com kunzita central e diamantes em ouro branco e amarelo. 
Fig. 82 – Broche em latão com banho de prata. 

Fig. 83 – Anéis em ouro amarelo.  
Fig. 84 – Isqueiro em laca negra e ouro amarelo.
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Do conjunto de 120 peças selecionadas, seis delas foram herdadas por netas e restauradas 

para voltar ao uso, se não cotidiano pelo menos em dias especiais. Duas delas são brincos de 

pérolas (Fig. 85 e 86) e as outras, colares (Fig. 87, 88 e 89). As pérolas parecem ter significado 

especial, o que será explorado ainda nesse capítulo.

Há joias que são renovadas, dando origem a novas peças. Mesmo assim, as pessoas 

costumam acreditar que elas guardam um pouco da presença de seus antigos donos, suas vidas 

e narrativas e, sobretudo, seus sentimentos. Outras seis peças, inteiramente renovadas serão 

apresentadas a seguir.

Ao anunciar à família que ficaria noivo, um rapaz ganhou dos tios as alianças que 

haviam sido de seus avós. Elas eram gravadas em seu interior com o nome do casal e a data 

do casamento. Em seu exterior, havia uma cinta de prata, possivelmente aplicada em suas 

bodas de prata (Fig. 90). Ele decidiu usá-las para confeccionar peças inteiramente novas. O 

ouro era de boa qualidade, mas com uma liga não identificada, o que foi bastante comum no 

período entreguerras. O ano era 1923. Por isso, o material era muito quebradiço. Depois de 

inúmeras fundições, laminações, forjas e consultas, optou-se por deixar o metal determinar 

a forma possível e foram feitas microfusões nas rachaduras que insistiam em aparecer. 

Fig. 85 – Brincos com pérolas em metal dourado. Fig. 86 – Brincos com pérolas em ouro amarelo.  
Fig. 87 – Colar com três voltas de pérolas em ouro branco e amarelo. Fig. 88 – Colar com três voltas de pérolas 

em ouro branco e amarelo. Fig. 89 – Conjunto de dois colares de pérolas em ouro amarelo. 
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Ao término do trabalho, o noivo emocionado por considerar que todo esse processo com 

o metal retratava claramente os desafios de um relacionamento, incorporou essa narrativa 

em seu pedido de casamento, materializando o vínculo entre três gerações e duas famílias 

através daqueles objetos.

 

 Algumas vezes a decisão de renovar completamente uma peça tem a ver com a superação 

da perda e o fim do período de luto. Uma filha separou as peças que a mãe mais usava e 

as manteve intactas, preferindo desmanchar peças de menor valor emocional, mas que ainda 

lembravam sua mãe. De várias peças menores, resultaram outras duas que ela planejava usar em 

festas e se sentir feliz: um par de brincos (Fig. 91) e um pingente (Fig. 92).  

Fig. 90 – Alianças originais e alianças em ouro amarelo com microfusões na superfície.

Fig. 91 – Brincos com rubis e diamantes em ouro branco.  
Fig. 92 – Pingente com diamantes em ouro branco.
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Uma nora tomou a mesma decisão com relação a um conjunto de brincos e anel herdados 

de sua sogra. O anel foi atualizado com a colocação de alguns brilhantes de outra peça também 

herdada (Fig. 93) e os brincos (Fig. 94) foram reformados, dando origem a um par de abotoaduras 

que ficaram como uma lembrança da mãe para seu marido (Fig. 95). 

Uma terceira pessoa decidiu renovar o anel que ganhou de seu pai na juventude. Como 

queria preservar sua presença, optou por não purificar o metal para criação de uma nova liga 

de ouro e solicitou que ele fosse utilizado na composição em que se encontrava. Seu pedido foi 

atendido e o desenho da peça seguiu o modelo de outra joia que havia comprado anos antes e 

de que gostava muito. O anel, que antes ficava guardado em uma gaveta, ganhou vida nova e é 

usado todos os dias desde então.

 

 Afortunadamente, muitas peças são passadas entre gerações com a possibilidade de ter 

suas histórias narradas por seus proprietários e os motivos da dádiva revelados. Uma jovem 

queria usar um anelzinho de sua avó, mas ele estava apertado. Ela buscou o ateliê para colocá-

lo no tamanho correto. Informada de que a gema era sintética, que o ouro era de muito baixo 

Fig. 93 – Anel com diamantes em ouro branco e amarelo.  
Fig. 94 – Brincos (e anel) em ouro amarelo.  

Fig. 95 – Abotoaduras em ouro amarelo.

Fig. 96 – Anel em ouro amarelo e anel em prata que serviu como modelo.  
Fig. 97 – Anel em ouro amarelo após renovação. 
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teor e que a operação poderia danificar a peça irremediavelmente, ela insistiu que era muito 

importante porque sua avó havia dado seu anel preferido para a neta mais velha e em alguns dias 

seria o aniversário da senhora. A peça era o anel de compromisso que seu avô na época podia 

adquirir e ele não era menos valioso por seus materiais (Fig. 98). Com muito cuidado e com 

o acompanhamento de um ourives especialista em restauro, a peça foi colocada no tamanho, 

limpa, polida e apresentada em uma nova caixa. O gesto de ter restaurado o presente e usá-lo 

também todos os dias tal qual a avó estreitou ainda mais os laços entre as duas, criando novos 

significados. Caso muito semelhante aconteceu com uma mulher que restaurou os brincos 

preferidos de sua mãe (Fig. 99), que veio a falecer logo em seguida, transformando o par em 

um dos objetos mais importantes para a filha.

 

 Outra jovem recebeu de presente um chuveiro de diamantes – anel com diversos 

diamantes solitários lado a lado (Fig. 100) – de sua sogra na época do casamento, mas nunca 

o usou. Muito discreta e delicada, ela não acreditava que aquela peça teria um lugar no seu 

cotidiano. No entanto, com a aproximação de outro casamento na família e a necessidade de 

se apresentar elegantemente para a ocasião, ela foi ao ateliê para que ele fosse colocado no 

tamanho certo. Ela também pediu que fosse feita uma verificação do estado das garras. Como 

não estava habituada a usar joias, tinha medo de que alguma pedra caísse. O gesto de usá-lo 

na primeira reunião familiar mais formal foi notado pela sogra, que ficou muito feliz por ter 

entregue uma peça pela qual tinha tanto carinho para a pessoa certa, que teria muito cuidado em 

preservá-lo para as próximas gerações. 

Fig. 98 – Anel com rubi sintético em ouro amarelo.  
Fig. 99 – Brincos com granada em ouro amarelo.
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Os matrimônios parecem ser os ritos de passagem que mais movem as pessoas a fazer 

uma joia trocar de mãos. Uma noiva ganhou de sua futura sogra uma série de peças das quais 

se esperava que alguma fosse escolhida para ser usada na cerimônia. Inicialmente reticente, a 

jovem quando viu as peças restauradas ficou encantada com sua cor e brilho (Fig. 101 e 102) 

e teve dificuldade para escolher uma joia para usar como seu something blue – algo azul, da 

tradição inglesa que faz com que uma noiva use algo antigo, algo novo, algo emprestado e algo 

azul na cerimônia de casamento46.

 

 Há peças que são transmitidas em vida, mas passam por alguma espécie de atualização 

no intuito de fazê-las interessantes para as jovens que as recebem. Esse é o caso de um colar 

de pérolas usado na infância por uma mãe que decidiu presenteá-lo a sua filha no aniversário  
 

46 Essa tradição ganhou força entre as jovens do mundo inteiro, quando a personagem Bella, da saga literária e 
cinematográfica Crepúsculo, a mencionou em cena do filme Amanhecer, de 2011, dirigido por Bill Condon.

Fig. 100 – Anel com diamante do tipo chuveiro em ouro branco.

Fig. 101 – Brincos com safiras e diamantes em ouro amarelo.  
Fig. 102 – Anel com topázio e diamantes em ouro amarelo.
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de 15 anos. O colar foi alongado com o trabalho em ouro o que permitiu fazer também 

uma pulseira (Fig. 103). A caixa de couro original foi restaurada e a filha o recebeu como um 

verdadeiro tesouro, porque desde pequena brincava com o colar na caixa de joias da mãe. Além 

disso, a peça não estava datada ou era séria demais para a jovem, que o usou em todas as festas 

de 15 anos que foi naquele ano.

 

 

 Ao visitar uma cliente em sua residência, ela decidiu mostrar suas joias e apresentou uma 

pequena latinha como um desafio. Nela havia uma grande variedade de pérolas soltas. Muitas de 

vidro e de plástico, outras pérolas cultivadas antigas e de muito boa qualidade. Também havia 

uma série de pérolas montadas em um fio de silicone com entremeios e fechos de bijuteria. 

Desafio aceito, todas as pérolas verdadeiras foram identificadas. Parte delas era originalmente 

de um colar da juventude de sua dona. Foi realizada uma pulseira (Fig. 104) para combinar com 

outras pérolas que ela possuía. A pulseira passou a ser uma espécie de propriedade coletiva, 

com ela e as filhas se revezando no uso em dias especiais.

 Outras pessoas simplesmente mandam derreter e purificar o metal para a criação de 

peças que gostariam de possuir e usar. É o caso de uma moça que solicitou a realização de 

dois pequenos anéis de diamante para usar no dia a dia (Fig. 105). Outra quis fazer um anel 

com esmeralda diferente do tradicional que ganhou em sua formatura em Medicina e um com 

diamante para acompanhá-lo (Fig. 106). Na mesma época, ela aproveitou o metal para fazer um 

par de brincos com ametistas que havia recebido de sua sogra (Fig. 107)

Fig. 103 – Colar e pulseira com pérolas em ouro amarelo.  
Fig. 104 – Pulseira com pérolas em ouro amarelo.
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 As joias eternizam-se passando de geração em geração, mesmo quando são inteiramente 

remodeladas. Elas também eternizam a todos nós, quando nos sobrevivem e fazem com que 

sejamos lembrados. Não é por outra razão que uma das mais importantes marcas de relógio 

do mundo, a suíça Patek Philippe, renova desde 1996 uma campanha publicitária chamada 

Gerações, cujo mote é: você nunca realmente possui um Patek Philippe, você cuida dele para as 

próximas gerações (MURPHY, 2016, p. 49). 

É importante ressaltar que o número limitado de narrativas masculinas apresentadas 

deve-se ao fato de que relógios e canetas são as peças de valor mais frequentemente transmitidas 

entre homens. Como tais objetos são normalmente encaminhados para oficinas especializadas, 

sua passagem pelo ateliê não é registrada.

 3.2.3 Bijuterias que são tratadas como joias 

As bijuterias não são criadas com os mesmos objetivos que as joias. Elas não se 

pretendem tão caras, embora haja peças extremamente valiosas. Elas não estão constituídas 

para durar para sempre. Elas podem ser exageradas e podem brincar com a moda por esses 

motivos. Entretanto, não é raro que as pessoas as apreciem muito ou tenham tão boas 

lembranças com elas que queiram de alguma forma eternizá-las. Para isso, as bijuterias 

ganham cuidados especiais, sofrem manutenções e até mesmo são replicadas com materiais 

nobres, ganhando novos significados.

Uma jovem recebeu de sua mãe uma bijuteria antiga e a deixou de lado por bastante 

tempo. Depois que se tornou mãe, decidiu usá-la. As pérolas de vidro estavam maltratadas, 

em um claro sinal de muitos anos de uso, mas havia ali uma reminiscência. Ela fora comprada 

Fig. 105 – Anéis com diamantes em ouro rosa e amarelo.  
Fig. 106 – Anéis com esmeralda e diamante em ouro amarelo.  

Fig. 107 – Brincos com ametistas em ouro amarelo.
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em um cruzeiro de navio, durante a lua de mel dos pais, nos anos 1960. Era uma peça muito 

bem acabada, lembrando desenhos clássicos de algum momento da virada do século XIX 

para o XX (TRIOSSI; MASCETTI, 1997, p. 98). O colar (Fig. 108) fez parte de toda sua 

infância, adolescência e habitava muitas de suas melhores lembranças, por isso não merecia 

ficar abandonado. Ela queria muito usar a peça que, depois do restauro, ganhou nova vida e 

poderá até atravessar mais gerações.

Outra pessoa solicitou um banho de ouro em dois colares (Fig. 109) de estimação 

depois que percebeu que eles começavam a se desgastar, simplesmente porque os usava há 

muitos anos. Eles traziam ótimas recordações e gostaria que durassem muito mais tempo. 

Uma senhora pediu para remontar um colar de coral com fecho de ouro (Fig. 110), para que 

ele pudesse ser usado sem preocupação de “envelhecer mal”. 

Algumas mulheres, com a explícita intenção de eternizar suas bijuterias, pedem 

que elas sejam copiadas em materiais nobres. Certa vez, uma cliente trouxe um anel de 

bijuteria, bastante danificado e encomendou sua reprodução em prata, mas com gemas 

sintéticas, porque achou que as gemas naturais nas mesmas cores não eram tão bonitas 

(Fig. 111). O jogo entre o verdadeiro e o falso se apresenta de uma maneira interessante 

nessa peça. Já uma moça perdeu o brinco e aproveitou a situação para pedir que um novo 

par fosse produzido em prata, com a promessa para si mesma de que seria mais cuidadosa 

com os novos brincos (Fig. 112).

Fig. 108 – Colar com metal dourado, pérolas de vidro e gema de plástico.  
Fig. 109 – Dois colares de bijuteria com banho de ouro.  

Fig. 110 – Colar com coral em ouro amarelo. 
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Outra estratégia de relacionamento com o universo das bijuterias pode ser colecioná-

las. Após ver a imagem de um broche de pavão com intervenções em prata e pérolas no blog 

(Fig. 113), uma mulher entrou em contato com o ateliê para comprá-lo e encomendar outros 

exemplares que fossem encontrados. O motivo era simples: sua mãe gostava de peças com pavões 

a ponto de colecioná-las e, de alguma forma, talvez ela buscasse continuar essa relação. 

A questão do valor intrínseco tem pouca relação com a importância que as pessoas dão 

às peças em suas vidas. Quando uma joia ou bijuteria passa a portar memórias, materializar 

vínculos com outras pessoas e representar interesses variados, seus significados têm muito 

pouco a ver com materiais valiosos, mas sim com a ideia de perenidade.

 3.2.4 Joias e luto 

As joias de luto tiveram sua época áurea durante o período vitoriano, porém sempre 

estiveram presentes na vida das pessoas. Naquele período, no entanto, elas se constituíam de 

símbolos muito claros: eram as mechas de cabelo tecidas, as ilustrações de lápides, as gravações 

Fig. 111 – Anel em prata com gemas sintéticas. Fig. 112 – Par de brincos em prata.

Fig. 113 – Broche de pavão esmaltado com pérolas e prata.
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com dizeres de adeus e, certamente, as caveiras. Estas últimas também vinculadas a uma 

tipologia de joia ainda mais antiga, os memento mori, que existiam para permanentemente nos 

lembrar de que somos mortais (POINTON, 2009b, p. 345).

As joias de luto que passaram pelo ateliê não guardam qualquer relação com esses símbolos 

perceptíveis por alguém de fora. São joias comuns que tomam para si esse significado quando 

eleitas ou mandadas fazer por seus donos para representar a dor da perda e os que partiram.

Uma jovem, leitora do blog mantido por muitos anos, enviou uma caixa com um par de 

alianças, um par de brincos (Fig. 114) e uma longa carta, onde dizia que só confiaria no ateliê 

para trabalhar com seus bens mais preciosos, porque ao longo dos anos percebera como leitora 

a maneira como as histórias de vida das pessoas e suas joias eram tratadas. Ela ficara noiva e, 

sem muitos recursos, sua aliança era uma bijuteria. O noivo ficou doente e veio a falecer logo 

em seguida, sem que eles tivessem conseguido substituir as bijuterias por alianças “de verdade” 

em ouro. Quase na mesma época, sua mãe também morreu. Ela estava desolada, sofrendo muito 

e pedia na carta que as peças fossem cuidadas com carinho para que não se estragassem no uso 

diário. As joias foram restauradas, banhadas a ouro, gravadas e devolvidas (Fig. 115). Passados 

anos, ela ainda escreve e conta de sua trajetória. De alguma forma, a vida dela com as duas 

pessoas de quem mais sente falta passou pelo ateliê.

 

 A dor do luto e a maneira como cada pessoa lida com ela é inexplicável. Uma mulher 

encomendou, em duas ocasiões, placas com o nome de animais de estimação poucas horas 

após suas mortes e com urgência, a ponto de não haver registro fotográfico das duas peças, 

apenas uma imagem durante a realização da primeira (Fig. 116). A presença física foi 

imediatamente substituída pela joia, em um esforço de diminuição da dor da ausência. Ela 

nunca tira as placas do pescoço.

Fig. 114 – Par de alianças e par de brincos no estado original. Fig. 115 – Alianças após a restauração. 
Fig. 116 – Placa de ouro para receber gravação de nome de animal de estimação.
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 3.2.5 Joias do Sagrado 

Religiões, crenças, superstições compõem o universo das joias do Sagrado. Pelo ateliê passam 

pessoas com fé e todas são atendidas em seus pedidos. Algumas vezes eles são muito detalhados, 

especificando cada aspecto da peça a ser construída. Em outros casos, o indivíduo tem uma vaga 

ideia do que procura e deixa sua intuição e a interpretação feita no ateliê operarem livremente.

As peças do Sagrado têm importância fundamental na vida de muitas pessoas, enquanto 

para outras tantas têm apenas o significado de pertencimento a um grupo religioso. Muitas vezes 

são atribuídos poderes mágicos: de atração de coisas boas, de afastamento de coisas ruins e de 

proteção. Podem ser instrumentos de oração, como no caso de rosários católicos e japamalas 

budistas ou hinduístas. As pedras têm significados especiais em diversas culturas e no cruzamento 

dessas experiências surgem novos e particulares significados todos os dias. Elas são capazes 

de catalisar emoções, direcionar desejos e materializar a sorte. Os talismãs são constituídos de 

símbolos culturalmente estabelecidos, enquanto os amuletos são atribuições de poder e significado 

dos indivíduos (ST. CLAIR, 2008, p. 152). É nesse trânsito entre o universal e o particular que as 

peças do Sagrado ganham significado e contribuem para a identidade de grupos e indivíduos. 

As gemas dominam os pedidos de ordem esotérica. A elas se atribui poder pela natureza 

do minério, pelo formato da pedra bruta ou lapidada, pela cor e pelas lendas. Muitos amuletos 

são realizados tendo gemas especiais como centro do projeto. É o caso de um enorme anel 

realizado com drusa de ametista (Fig. 117) para uma jovem que queria uma joia para marcar um 

momento de transição importante. Uma mulher, por recomendação de seu guru, precisava de 

um anel com uma pedra do sol (Fig. 118). Outra queria dar de presente para o marido esotérico 

uma pedra sem significado especial, mas muito bonita e única, em seu formato natural. Foi 

escolhido um geodo de ágata e realizado um bracelete (Fig. 119). 

Fig. 117 – Anel com drusa de ametista em prata. Fig. 118 – Anel com cabochão de pedra do sol em prata. 
Fig. 119 – Bracelete com geodo de ágata em prata.
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Em outros casos, apesar da presença de gemas com significados claros, elas dividem 

espaço com símbolos específicos. Esses trabalhos muitas vezes requerem cuidados de pesquisa 

para verificação de formas, proporções e restrições de materiais ou técnicas aplicadas. Mesmo 

os solicitantes às vezes ignoram toda a complexidade dos símbolos. Por exemplo, já foram 

localizadas mais de 30 formas de cruzes, apenas no âmbito do catolicismo. As letras em 

sânscrito têm comprimentos e espessuras de linhas com proporções que devem ser respeitadas. 

Determinadas gemas não podem ser presas de qualquer forma. Há composições que estão 

relacionadas com cura (Fig. 120), proteção (Fig. 121), devoção (Fig. 122), autoconhecimento 

(Fig. 123), comunicação (Fig. 124) e transmutação (Fig. 125), segundo seus donos e dentro de 

seus respectivos sistemas de crenças.

Por último, há joias realizadas com símbolos tradicionais de diferentes culturas. A 

serpente significa força vital na maioria delas, embora receba outra interpretação na cultura 

judaico-cristã (Fig. 126). O triskle celta – triplo espiral – quando voltado para a direita significa 

expansão e para a esquerda, proteção (Fig. 127). O olho grego é um talismã contra o mau-olhado 

(Fig. 128). O rosário católico, em especial a cruz, representa a fé (Fig. 129). Outros significados 

de símbolos dessa religião são a esperança representada pela âncora e a caridade, pelo coração. 

Fig. 120 – Avesso de pingente hindu com lápis-lazúli em prata e inscrição em sânscrito.  
Fig. 121 – Pingentes com cristais de rocha esculpidos em prata. Fig. 122 – Rosário católico com ametista 

central e pedra da lua em prata. Fig. 123 – Pingente budista com letra em sânscrito (Ma) com larimar e azurita 
em prata. Fig. 124 – Colar com Hamsa ou Mão de Fátima com água-marinha e turquesas em prata.  

Fig. 125 – Anel de Saint Germain com ametista em ouro amarelo.



125

Palavras e mantras também são utilizados na joalheria. Ayam representa a vibração cósmica 

de Deus, para os seguidores de Saint Germain (Fig. 130). A cruz Ansata, de origem egípcia, 

simboliza a chave para a eternidade (Fig. 131). Novamente, sempre segundo seus donos.

 

 Mesmo as peças do Sagrado podem incorporar muitos outros significados. Um rapaz 

pediu a criação de um terço para ser usado todos os dias, por debaixo de sua roupa (Fig. 132). 

Ele havia feito uma promessa e, ao conquistar seu objetivo, havia chegado a hora de pagá-la. 

Esse terço nunca deixará de significar a graça alcançada, mas a esse significado foi acrescentado 

o de seu triunfo como pessoa.

Fig. 126 – Bracelete em prata reticulada. Fig. 127 – Anel em prata.  
Fig. 128 – Pulseiras com turmalina Paraíba e diamantes em ouro amarelo e branco.  

Fig. 129 – Rosário com aventurinas em prata. Fig. 130 – Broche em ouro amarelo. Fig. 131 – Pingente em prata.

Fig. 132 – Terço com pedra da lua em ouro branco.
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Algumas vezes, o Sagrado se mescla com questões estéticas e se acumulam mais 

significados. Uma Iemanjá foi realizada como presente para uma grande apreciadora do artista 

plástico baiano Calasans Neto, a partir de um azulejo pintado por ele. A foto postada nas redes 

sociais fez com que inúmeros filhos de Iemanjá encomendassem peças similares (Fig. 133). A 

maioria deles foi apresentada à obra do artista no ateliê e seus pingentes se tornaram ainda mais 

especiais. É importante destacar, que essas peças são usadas como adornos. Joias do Sagrado no 

Candomblé apenas podem ser realizadas no terreiro e para seus integrantes.

Acreditar é uma das características do ser humano. A diversidade de crenças e costumes 

é extraordinária. Em um ateliê de joias, o mais importante é acreditar que respeito e delicadeza 

são essenciais para lidar com o Sagrado de cada pessoa. 

 3.2.6 Joias que criam vínculos 

Nem todas as joias são feitas para uma única pessoa. Há joias criadas para simbolizar 

a ligação entre dois ou mais indivíduos. Uma mãe reformou o colar de pérolas de sua própria 

mãe de modo a ter três novos colares para distribuir entre suas filhas e sobrinha, cada um 

deles de acordo com o estilo da presenteada (Fig. 134). As três jovens teriam uma peça de 

origem comum em seus porta-joias. Outra mãe, após o falecimento do marido, solicitou que 

fossem feitos dois anéis, um para ela e outro para a filha, com o ouro das alianças de casamento 

(Fig. 135). Assim, segundo ela, o marido estaria sempre unido a elas, que teriam seu próprio 

laço de união simbolizado pelos dois anéis. Uma terceira mulher reuniu as peças de ouro sem 

uso em seu porta-joias e, junto com a filha, escolheu modelos de anéis parecidos para serem 

realizados (Fig. 136). São peças do cotidiano e ambas estão sempre com elas. Outra família 

Fig. 133 – Pingentes em titânio e prata.
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decidiu fazer algo semelhante. Com o ouro de peças antigas, inclusive as alianças dos pais, duas 

irmãs encomendaram anéis idênticos, mas com gemas da cor preferida de cada uma (Fig. 137). 

Ambas usam seus anéis em ocasiões especiais. Mais uma mãe decidiu presentear as filhas com 

anéis que ela chamou de “poderosos” (Fig. 138). Selecionou gemas com as cores preferidas de 

cada uma e solicitou que fossem realizados com desenhos ligeiramente diferentes. Duas amigas 

decidiram fazer anéis que simbolizassem sua longa amizade. Para tanto, elegeram diamantes 

coloridos e um desenho que lembra alianças (Fig. 139). Elas são vistas frequentemente com 

seus “anéis da amizade”.

 

 
Há também joias que não são feitas para esse tipo de situação, mas ganham força quando 

são adotadas coletivamente por um grupo. Entre jovens, e hoje em dia entre pessoas de todas as 

idades, é cada vez mais comum acumular peças semelhantes, sejam anéis, pulseiras ou colares, 

em um comportamento quase tribal, sobre um corpo que se enfeita e, por isso mesmo, é fator de 

sociabilidade (MAFFESOLI, 1996, p. 168). Dá-se o nome de empilhar a essas práticas e, no caso 

específico das pulseiras, de pulseirismo. No ateliê, peças coloridas (Fig. 140 e 143) criadas para as 

festas de fim de ano frequentemente são vendidas em lotes para presentear grupos de amigas que 

compartilham do mesmo gosto e apreciam esses acúmulos de peças. Outra camada de significado 

Fig. 134 – Três colares de pérolas em ouro amarelo. Fig. 135 – Anéis com rubi e esmeralda em ouro amarelo. 
Fig. 136 – Anéis em ouro amarelo. Fig. 137 – Anéis com esmeralda e ametista em ouro amarelo.  

Fig. 138 – Anel com turmalina bicolor e turmalinas rosa e verde em prata; Anel com labradorita e topázios 
incolores em prata. Fig. 139 – Anéis com diamantes coloridos em prata-paládio.
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surge quando mulheres começam a se interessar pelo uso de peças que comunicam seus ideais. As 

manifestações pelos direitos das mulheres a partir de 2016 fizeram surgir uma demanda por essas 

peças com símbolos e palavras de ordem do movimento (Fig. 141 e 142).

Vínculos fraternais e de amizade podem ser estreitados com o compartilhamento de 

peças semelhantes em sua forma ou conceito. Cada vez mais esse tipo de comportamento se faz 

presente na contemporaneidade. 

 3.2.7 Joias e herança futura 

Na relação com o tempo, joias também podem ser criadas para se projetar no futuro. 

Nas últimas décadas, as mulheres passaram a comprar suas próprias joias. Isso fez com que elas 

fossem adquiridas para novos fins. Joias passaram a ser marcadores de momentos de celebração 

individual. Assim elas podem também estabelecer novas tradições ou, pelo menos, tradições 

com nova roupagem.

Ao completar 30 anos, uma jovem escritora decidiu se presentear com uma peça especial, 

que pudesse usar em dias igualmente especiais, já que não era uma pessoa dada a usar joias 

ou bijuterias. Optou pelas clássicas pérolas com detalhes em ametista que representavam o 

momento de transformação e símbolos do infinito que apontavam para o que ainda estava por 

vir (Fig. 144). Passados alguns anos, ela tem uma filha a quem espera poder entregar seu colar 

e narrar sua história um dia.

Joias também podem ser renovadas para significar novos tempos. Uma cliente, dona 

de um lindo rubi, resolveu modificar sua montagem para comemorar seus 55 anos (Fig. 145). 

O novo pingente, desenhado por ela, trazia uma referência à rosa dos ventos, prenunciando a 

mudança de rumo que estava por vir. Ela aproveitou esse momento para fazer um anel utilizando 

Fig. 140 – Colares com gemas variadas em prata. Fig. 141 – Pingente em prata.  
Fig. 142 – Pulseiras em prata e seda. Fig. 143 – Pulseiras em prata e seda.
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o mostrador de um relógio que fora de seu pai e marcando o horário de seu nascimento (Fig. 

146). A peça foi feita a partir do conceito da série Tempos Urbanos, criada no ateliê a partir de 

máquinas e partes de relógios antigos. 

 

 

 Há mulheres que se apropriam dos ritos de passagem para torná-los seus. Uma noiva, 

diante da possibilidade de usar joias tradicionais providenciadas pela família, encomendou 

brincos – e presentes para as madrinhas – dentro de seu estilo pessoal (Fig. 147), decidida a usá-

los com muita frequência, para sempre trazer consigo a alegria de um dos dias mais felizes de 

sua vida. Uma médica decidiu finalmente ter um anel de formatura ao terminar seu doutorado. 

Foi clara ao estabelecer que não queria uma esmeralda lapidada ou um formato tradicional. 

Ela queria uma peça arrojada que significasse sua conquista, sua trajetória e seu estilo pessoal. 

Foi feito um anel que guarda mais traços de um cocktail ring – grande anel – do que de um 

anel de formatura (Fig. 148). Qualquer data pode ser celebrada, inclusive um divórcio. Uma 

cliente comprou uma pedra que sempre tinha querido possuir e encomendou uma peça única, 

uma pequena escultura como tantas que já havia visto no ateliê (Fig. 149). O anel a faz se sentir 

poderosa e a lembra cotidianamente de que é “dona do próprio nariz”.

Fig. 144 – Colar com pérolas e ametistas em prata. Fig. 145 – Pingente com rubi e diamantes em ouro amarelo. 
Fig. 146 – Anel com mostrador de relógio antigo e quartzo fumê em prata.

Fig. 147 – Brincos com ametista e quartzo em prata, alianças e presentes para as madrinhas.  
Fig. 148 – Anel com cabochão de esmeralda em ouro amarelo reticulado.  

Fig. 149 – Anel com cabochão de turmalina Paraíba em prata-paládio reticulada.
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  Não há necessidade de datas ou circunstâncias especiais para que uma pessoa queira se 

presentear com uma joia. Essa talvez seja a maior ruptura com a tradição do universo joalheiro. 

Três peças foram confeccionadas a pedido de clientes simplesmente porque desejavam ter uma 

peça para usar todos os dias e “se sentirem poderosas” (Fig. 150, 151 e 152). Outro motivo 

bastante prosaico é ver gemas muito bonitas, dentre as disponíveis no ateliê, e resolver adquiri-

las para fazer um conjunto bonito de anéis (Fig. 153 e 154). Prazer estético é um significado 

pouco abordado até aqui, mas sempre presente. Às vezes, são formas e cores fascinantes que 

disparam a vontade de ter uma joia. Uma gema ganha de presente também se torna uma joia 

repleta de significados (Fig. 155).

 

 Os homens também estabelecem novas tradições ao deliberadamente projetar peças 

com significados especiais para as mulheres de suas vidas. Esse é o caso do pai que desenhou 

uma peça que representava o trabalho desenvolvido com sua esposa ao longo da gravidez de 

seu filho, para presenteá-la (Fig. 156). Outra situação é a do marido que descobriu qual era 

o “sonho de joia” de sua esposa, após investigar junto a várias amigas, adquiriu as gemas 

Fig. 150 – Anel com água-marinha em ouro branco.  
Fig. 151 – Anel com quartzo rosa em prata. Fig. 152 – Anel com quartzo rosa em prata.  

Fig. 153 – Conjunto de anéis com turmalina Paraíba, turmalina rosa e diamante em ouro amarelo.  
Fig. 154 – Dois pingentes com turmalina Paraíba e esmeralda em ouro branco e amarelo.  

Fig. 155 – Anel com diamante em ouro branco.
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e esboçou a peça no ateliê, para surpreendê-la (Fig. 157). Um terceiro buscou o ateliê para 

identificar que peça sua mulher gostaria de ter e encomendá-la (Fig. 158).

 

 O aniversário de 2 anos de casamento de um jovem casal deu origem a uma peça 

projetada cuidadosamente, para o encantamento e para se tornar uma futura herança para os 

filhos que ainda terão (Fig. 159). Outro projeto dessa espécie foi solicitado por um filho para o 

aniversário de 80 anos de sua mãe. Nesse caso, havia a intenção verbalizada de construir uma 

herança futura, já que a peça desenhada tinha o objetivo de encantar a mãe com uma referência 

à única peça que ela nunca tirava do corpo (Fig. 160) e, ao mesmo tempo, trazia um estilo do 

agrado de suas sobrinhas (Fig. 161).

 

 Por último, duas mulheres pediram a realização de peças que efetivamente representassem 

uma projeção ao futuro. Ao finalizar um penoso tratamento de saúde, uma jovem quis ter uma 

peça que fosse “pura celebração” e “puro significado”. Foi feito um colar com ametistas, que 

significam transmutação e espiritualidade nos meios esotéricos, e no fecho foi colocado um 

símbolo do infinito, representando o caminho à frente (Fig. 162). A segunda, já uma senhora, 

Fig. 156 – Anel com lodolita e apatitas em prata. Fig. 157 – Brincos com topázios e diamantes em ouro branco. 
Fig. 158 – Anel com turmalina Paraíba em ouro branco.

Fig. 159 – Conjunto com quartzos rutilado em prata-paládio.  
Fig. 160 – Anel no qual o filho se inspirou para o presente de sua mãe.  

Fig. 161 – Colar com esmeraldas e diamantes em ouro amarelo. 
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quis fazer uma peça “de sonho”, para usar “abusadamente” sem restrição, o tempo todo ou 

sempre que lhe dê vontade (Fig. 163).

Joias para celebração de momentos de grandes mudanças, joias para se sentir bela, joias 

para o estabelecimento de novas tradições, todas essas peças pensadas, projetadas e adquiridas 

por mulheres – ou por homens com a clara intenção de agradá-las – têm como principal 

característica a ousadia nas dimensões, nas formas e nos materiais. Esses objetos que já nascem 

plenos de significado podem dar um novo contorno para os porta-joias das famílias e criar 

heranças futuras muito mais diversas e pessoais.

 3.2.8 Joias e souvenirs de viagem 

Com alguma frequência, chegam ao ateliê lembranças de viagem. Podem ser pedrinhas 

catadas pelo caminho, uma peça de artesanato, uma bijuteria interessante, qualquer coisa que 

cumpra a função de materializar recordações de lugares, companhias e circunstâncias especiais 

e que caibam na mala. Joia pode não ser a primeira escolha, mas quem aprecia adornos sempre 

encontra algo que cumpra essa função. 

Uma cliente trouxe da Escócia duas pulseiras com heathergem – uma espécie de 

compensado de diversas madeiras coloridas que formam desenhos e é coberta com resina 

impermeabilizante. Encantada com o passeio na cidade de onde este artesanato é original e com 

ternas lembranças da viagem em família, ela quis valorizar as peças, substituindo as originais 

por duas novas pulseiras em prata (Fig. 164) que gostasse de usar em seu dia a dia.

Uma jovem comprou um lindo anel no Deserto do Atacama e o usou durante muito 

tempo até perdê-lo. Tentou substituí-lo com outras peças, mas sentia falta do anel que nunca 

saía do dedo e que era recordação de uma viagem inesquecível. Veio ao ateliê com uma 

Fig. 162 – Colar com ametistas em ouro amarelo. Fig. 163 – Colar com gemas diversas em ouro amarelo.
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foto onde se entrevia o anel em sua mão. Ela descreveu e esboçou o anel da melhor maneira 

possível e uma peça semelhante foi criada. Reproduzir uma peça que está na imaginação de 

outra pessoa é sempre muito difícil, mas o resultado foi uma joia que a agradou (Fig. 165). A 

peça ficou mais robusta, com uma gema cortada sob medida no lugar da resina que havia no 

anel original e o que era um souvenir tornou-se uma joia muito interessante.

As viagens a Minas Gerais costumam render algumas caixinhas com pedras, mesmo 

entre crianças. Uma mulher guardou durante anos lindos topázios imperiais encontrados 

em Ouro Preto. Certo dia, acompanhando sua cunhada ao ateliê, trouxe as gemas e após 

alguns esboços optou por peças de desenho muito simples, com o único objetivo de 

valorizar suas gemas (Fig. 166).

 

 Duas senhoras trouxeram colares de viagens internacionais. A primeira trouxe 

pérolas da Polinésia Francesa (Fig. 167) e a segunda, contas de vidro de Murano, na Itália 

(Fig. 168). Ambas quiseram transformar suas bijuterias de turista em joias que pudessem 

usar em dias especiais.

Fig. 164 – Dois braceletes com heathergem em prata.  
Fig. 165 – Anel com ágata negra em prata. Fig. 166 – Pingente e anel com topázios imperiais em ouro rosa.  

Fig. 167 – Colar com pérolas negras em ouro branco. Fig. 168 – Colar com contas de Murano e pérolas em prata. 
Fig. 169 – Anel com seixo, turmalina Paraíba e turmalina rosa em prata. 
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A origem do trabalho com souvenirs foi a realização de um anel com seixo (Fig. 169), 

que era uma recordação de viagem, logo após a abertura do ateliê. Durante anos essa peça foi 

usada em materiais de divulgação e atraiu muitas pessoas que não sabiam o que fazer com seus 

objetos de estimação trazidos de viagens.

Algumas vezes, o souvenir é um presente trazido por alguém que viajou. Um marido 

trouxe três pulseirinhas com gravetos de coral para a esposa. Ela considerou a lembrança muito 

gentil, mas não gostava de usá-las, delicadas demais para seu estilo. Conversando no ateliê 

sobre o problema, pois não queria decepcionar o marido, chegou-se a uma solução: fazer um 

grande bracelete em prata, onde os corais ganhariam destaque (Fig. 170). O mesmo aconteceu 

com outra mulher que ganhou um pingente esmaltado (Fig. 171). A solução encontrada foi 

desmanchar um colar de corais antigos que estava sem uso, transformá-lo em uma pulseira de 

duas voltas e usar o pingente como detalhe do fecho. Infelizmente não há registro fotográfico 

dessa peça finalizada.

 

 

 No ateliê, já houve a oportunidade de realizar a criação de um souvenir. Uma 

aniversariante organizou viagem para comemorar a data com as amigas e encomendou um 

pingente para ela (Fig. 172) e para cada uma das participantes. A peça tinha um significado 

para o grupo, mas com seu desenho estilizado pode se tornar uma joia de uso cotidiano  

após a viagem.

Fig. 170 – Bracelete com coral em prata.  
Fig. 171 – Pingente esmaltado, anterior à renovação.
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Os souvenirs de viagem podem deixar as gavetas e as prateleiras e ganhar um lugar no 

cotidiano das pessoas ao serem transformados em joias.

 

 3.2.9 Joias sem valor 

Todas as joias têm valor. Ele pode estar apoiado na matéria, em cada um dos materiais 

utilizados para sua criação, ou nos processos, que reúnem tudo o que acontece ao longo de sua 

existência, desde sua construção até os inúmeros eventos que sobrepõem camadas de significação 

a ela. Valores podem ser intrínsecos, e voltamos a falar de materiais, ou extrínsecos, que podem 

estar relacionados com a marca do criador, os conceitos transmitidos pela joia, quem foram seus 

proprietários, onde, como e por qual motivo foi adquirida.

Em algum lugar da malha de forças que criam os significados das joias pode acontecer 

um esgarçamento e a peça perde completamente sua razão de ser e sua potência de nos 

afetar. Algumas dessas joias encontram seu caminho até o ateliê e, sempre que possível, os 

significados são recompostos e a peça volta a ter valor para alguém, mesmo que não seja seu 

dono original.

As pulseiras da joalheria italiana Bulgari (Fig. 173) já não faziam mais sentido para uma 

mulher depois de 30 anos. Elas não cabiam em seus braços, nenhuma filha tinha interesse e ela 

sabia do valor de mercado de peças vintage da marca. Ela foi aconselhada a vender em leilão na 

Europa, preferencialmente na Suíça, pois dispunha de passaporte europeu.

Uma senhora, após se mudar para uma chácara e optar por uma vida mais despojada, 

decidiu se desfazer das joias herdadas de sua mãe. Peças pesadas, muito bem executadas, mas de 

Fig. 172 – Pingente em ouro amarelo e couro.
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alguma forma datadas (Fig. 174). Como ela não queria se envolver em um longo processo até a 

venda de todas as peças, resolveu vender o ouro a peso. Infelizmente, o trabalho de ourivesaria, 

embora sem importância histórica, se perdeu para sempre. O fato de as peças não trazerem 

informação de origem acabou contribuindo para a decisão. 

Outros casos não foram tão drásticos, mas as joias acabaram mudando de mãos ou 

deixando de existir. Uma jovem ganhou um par de brincos que estava na moda, mas não gostou 

dele (Fig. 175). Solução: vendê-lo para comprar uma peça que tivesse a ver com seu estilo e 

gosto. Outra, quase da mesma idade, herdou brincos de diamante da avó, peças de um modelo 

muito comum durante a segunda metade do século XX, mas de excepcional qualidade (Fig. 

176). O problema é que ela usa alargadores nas orelhas e não teria como fazer uso dos brincos. 

Resolveu vendê-los e ficar com o dinheiro. Outra pessoa encontrou uma fina aliança de ouro na 

rua (Fig. 177) e após anos com ela na gaveta, quando resolveu reformar algumas de suas peças, 

a incluiu entre as suas que seriam desmanchadas.

Há pessoas que, percebendo a perda de valor das peças para elas ou o ignorando, 

optam por destruí-las e confeccionar novas peças para si. Uma moça recebeu de uma tia 

muito idosa um anel que parecia ser uma bijuteria, mas, ao levá-lo para avaliação no ateliê, 

Fig. 173 – Par de pulseiras com turmalinas e ametistas, Bulgari, anos 1980.  
Fig. 174 – Pulseiras e colar em ouro amarelo. Fig. 175 – Brincos com diamantes em ouro branco.  

Fig. 176 – Brincos com diamantes em platina. Fig. 177 – Aliança em ouro amarelo. 
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foi informada de que era um diamante de excelente qualidade. Fez com ele um novo anel sem 

qualquer relação com o formato antigo (Fig. 178). Uma jovem fez um anel com uma amiga 

e não gostou do resultado. Passados alguns anos e certa de não magoá-la, solicitou que ele 

fosse refeito em um modelo tradicional que lhe parecia mais adequado para acompanhar a 

linda água-marinha de família (Fig. 179) e ficou muito satisfeita. Duas mulheres tomaram 

a mesma atitude: ao terminar longos relacionamentos, indiscriminadamente resolveram 

destruir todas as joias recebidas e utilizar o material para fazer novas peças com a clara 

expectativa de que elas fossem capazes de representar seus novos momentos de vida (Fig. 

180 e 181). Outra foi no caminho contrário: decidiu fazer uma manutenção em suas peças 

e continuar com elas (Fig. 182).

 

 

 Uma cliente de longa relação com o ateliê trouxe um anel Trinity, da Cartier, em seu 

estojo original, com certificado e nota fiscal de compra datada de 1998. A peça foi presente 

de seu primeiro marido e há muito já não havia sentido em usá-la. Ela decidiu então deixá-

lo no ateliê na esperança que fosse encontrado um interessado. Havia 3 anos que tentava 

vender a peça e já não acreditava na possibilidade em curto prazo. Foi feita uma foto (Fig. 

183), postada nas redes sociais e, em vinte minutos, havia seis interessados dando lances 

Fig. 178 – Anel com diamante em ouro branco. Fig. 179 – Anel com água-marinha em ouro branco.  
Fig. 180 – Brincos com citrinos em ouro amarelo. Fig. 181 – Anel com pérola e diamantes em ouro branco.  

Fig. 182 – Anel com diamante em ouro branco, antes da restauração.
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como em um leilão. A peça foi vendida para a primeira pessoa a entrar em contato com o 

ateliê, que disse ser um sonho de muito tempo ter um anel desses.

Joias ganhas ou achadas que não reverberam no novo proprietário não conseguem 

ultrapassar seu valor intrínseco. Por outro lado, peças sem qualquer valor de mercado 

podem encontrar um lugar de honra no porta-joias de pessoas que sentem forte vínculo com 

elas. O ditado popular, atualizado para nossa temporalidade se aplica facilmente: o descarte 

de um é o tesouro do outro. Joias que perderam o valor podem ser vendidas, destruídas e 

até mesmo se tornar outras joias, visto que a perenidade de sua matéria é de onde emana 

seu valor em primeiro lugar.

 3.2.10 Joias criadas no ateliê 

Algumas coleções ou peças únicas criadas no ateliê têm forte relação com a 

passagem de milhares de joias e a produção de outras tantas ao longo dos anos. É uma 

espécie de comentário ao próprio fazer-pensar. Há uma coleção em especial, que trata 

da questão da voracidade e volatilidade do tempo e foi denominada Tempos Urbanos. 

Algumas peças são apropriações de joias de família, deslocando-as de seu lugar e função 

originais (Fig. 184). Também foi explorada parte do espólio de uma relojoaria do centro 

de São Paulo. Peças de relógios, esse objeto cultural que marca o tempo e nos oprime nas 

grandes metrópoles, são usadas em uma tentativa de encapsular o tempo (Fig. 185). Um 

terceiro conjunto trabalha a passagem do tempo sobre metais e traz inscrições de literatura 

(Fig. 186). Por último, há uma série de medalhas com citações sobre o tempo retiradas de 

letras de músicas brasileiras (Fig. 187).

Fig. 183 – Anel Trinity, da Cartier, 1998.
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Essas peças antecipam de alguma forma resultados da investigação sobre o significado da 

joia na contemporaneidade que o localiza em um trânsito fecundo entre matéria e a capacidade 

de as joias nos afetarem e nos ajudarem no relacionamento com a passagem do tempo.

 3.3 O COLAR DE PÉROLAS 

Desde a Antiguidade Clássica, as pérolas são um dos bens mais valiosos disponíveis na 

natureza. O fato de ser uma gema orgânica contribui para seu valor, já que levam anos para se 

formar dentro de ostras, são sempre únicas em suas especificidades e só são encontradas ao acaso. 

São inúmeros os critérios de avaliação do valor de uma pérola natural, sendo os principais deles 

tamanho, formato, cor, brilho, oriente (iridescência), simetria, textura, procedência e raridade. 

Entretanto, o mais interessante dos critérios já foi abandonado há bastante tempo e só os mais 

antigos apreciadores se lembram dele: o simpático, que é a peculiar combinação das pérolas 

com o tom e subtom da pele de uma pessoa. Em todo o mundo, elas sempre foram símbolo 

Fig. 184 – Colar com relógio de família e citrinos em prata.  
Fig. 185 – Anéis com máquinas e partes de relógios e quartzos em prata.  
Fig. 186 – Colar com ponteiros de relógio, aço gravado, prata e silicone.  

Fig. 187 – Medalha em prata.
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de poder econômico. De Elizabeth I, rainha da Inglaterra conhecida com a Rainha Virgem 

(Fig. 188), até a esposa do industrial norte-americano Morton Plant (Fig. 189), que trocou uma 

mansão de cinco andares na Quinta Avenida em Nova York por dois colares de pérolas, da 

joalheria Cartier, em 1917 (FINLAY, 2006, p. 78).

No Japão, em 1893, Kokichi Mikimoto mudou drasticamente o mercado ao conseguir 

estabelecer um processo de cultivo de pérolas por enxerto de fragmentos de madrepérola e 

epitélio do manto de outro molusco nas ostras. Isso permitiu a produção em grande volume 

com constância e qualidade. Isso também possibilitou que todas as mulheres pudessem almejar 

ter um colar de pérolas a partir dos anos 1920. Hoje, as pérolas cultivadas, principalmente 

chinesas, respondem por mais de 90% do mercado mundial (WISE, 2006, p. 139). 

A mais famosa pérola da história está envolta em uma lenda que a coloca sendo descoberta 

por escravos no golfo do Panamá ou no litoral da Venezuela, nos primeiros ou nos últimos anos 

do século XVI, conforme a fonte. Sua fama vem do fato de que foi considerada a maior e mais 

perfeita pérola encontrada até então. A partir daí sua história se bifurca em duas diferentes 

versões mais aceitas pelos pesquisadores.

Na primeira delas (NEWMAN, 2000, p. 234), Isabel de Espanha recebe-a de um 

comerciante e deixa para que seu filho, futuro Felipe II de Espanha, entregue em 1554 como 

presente de casamento a Maria Tudor da Inglaterra, que aparece usando uma pérola semelhante 

em um quadro de Antonis Mors, realizado nesse mesmo ano. Maria morre em 1558. A Coroa 

Espanhola retoma a propriedade da joia e ela é usada por reis e rainhas espanhóis até 1808. Há 

dois quadros de Diego Velázquez, ambos de 1634-35, que retratam Margarida, esposa de Felipe 

Fig. 188 – Elizabeth I, the Ditchley Portrait, de Marcus Gheeraerts the Younger, 1592 (Detalhe).  
Fonte: <https://www.npg.org.uk/collections/search/portraitZoom/mw02079/Queen-Elizabeth-I-The-
Ditchley-portrait?LinkID=mp01452&role=sit&rNo=10> Fig. 189 – Maisie Plant com suas pérolas 

Cartier (Detalhe).  Fonte: <http://www.thejewelleryeditor.com/images/maisie-plant-painting/> 
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III e Isabel, esposa de Felipe IV, com a pérola. Quando José Napoleão se torna rei da Espanha 

em 1808, ele toma para si a pérola e a leva para a França em 1813, ao deixar o país. Presenteada 

a Hortência de Beauharnais, esposa de seu irmão Luis Bonaparte, este último a vende em 1837 

para James Hamilton, Marquês de Abercorn. Até então a pérola não era perfurada e há relatos 

de que foi perdida e encontrada diversas vezes. Nessa época, ela é perfurada e mais tarde recebe 

a montagem com diamantes em platina que permanece até hoje. Em 1969, ela reaparece na casa 

de leilões Parke-Bernet Galleries de Nova York e chega a ser reivindicada por integrantes da 

família real espanhola, mas é arrematada pelo ator Richard Burton como presente para Elizabeth 

Taylor. Logo em seguida, em 1972, ela solicita à joalheria Cartier que crie um novo colar para 

receber a pérola. É nesta montagem desenhada por Alfred Morante com a colaboração da atriz 

que a pérola foi adquirida por um comprador anônimo no leilão de 2011.

 Na segunda versão (CHRISTIE’S, 2011, p. 66), essa pérola é encontrada no Golfo do 

Panamá em 1579 e comprada por Felipe II para presentear uma de suas filhas, mas decide ficar 

com a pérola, motivado por sua extraordinária beleza. Em testamento, ela é entregue à Coroa 

Real da Espanha e as duas histórias se encontram.

A biografia dessa pérola revela um pouco da história da circulação de mercadorias no 

período de construção dos grandes impérios ocidentais. Ela nos lembra de que as pérolas até 

aquela época eram as coisas mais valiosas sobre o planeta. Ela nos apresenta como os tesouros 

reais são amealhados. Ela testemunha como os arranjos matrimoniais eram feitos entre os países. 

Ela mostra como joias reais são passadas de geração em geração e como países as disputam 

como símbolos nacionais. Ela dá indicações de como circulam as peças de alta joalheria. Ela 

está presente em qualquer explicação de como as joias se tornaram provas de amor ou como 

Hollywood determina nossos gostos. Esta pérola se chama La Peregrina (Fig. 190).

Fig. 190 – Pérola La Peregrina em sua montagem do século XIX e na de 1972.  
Fonte: CHRISTIE’S, 2011, p. 65 e 79.
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A única explicação que a biografia desse objeto não oferece é o motivo pelo qual o 

colar de pérolas se tornou um dos maiores símbolos de pureza, elegância e feminilidade. Ele 

é uma das peças que com mais frequência migra das caixas de joias das mães para as das 

filhas, sendo muitas vezes a joia mais importante de uma mulher. Ele também é utilizado 

como recurso para fortalecer a imagem de mulheres extremamente jovens ou suavizar as 

extremamente poderosas.

Imagens de algumas mulheres com forte presença na mídia ao longo dos anos 

permitem notar o uso das pérolas para obtenção de resultados muito similares. Fotos da 

campanha e do início do mandato de John F. Kennedy como presidente dos Estados Unidos 

mostram uma jovem Jacqueline, utilizando um colar de pérolas da família (Fig. 191), para 

construir uma imagem de esposa dedicada, boa mãe e primeira dama séria e competente 

no início do mandato de seu marido, quando todos achavam que o candidato democrata 

e católico, e depois presidente, era jovem demais para governar. Michelle Obama usa o 

mesmo recurso (Fig. 192) na condução de uma campanha contra a obesidade infantil, em 

que suaviza sua imagem para conquistar a atenção da população norte-americana para o 

tema. Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica conhecida com A Dama de Ferro, 

nunca abriu mão do uso de suas duas ou três voltas de pérolas (Fig. 193), mesmo quando 

anunciava medidas de austeridade econômica e seus assessores pediam para que as deixasse 

de lado (TIMOTHY, 2016, p. 73).

 

 Essas e outras mulheres famosas podem ter contribuído para o imaginário em torno das 

pérolas. No entanto, coube às famílias estabelecer uma tradição nos últimos 100 anos. Chegam 

inúmeros colares de pérolas por ano ao ateliê. Todos invariavelmente com o mesmo conteúdo: a 

Fig. 191 – Jacqueline Kennedy, 1959. Fonte: THE METROPOLITAN, 2001, p. 2.   
Fig. 192 – Michelle Obama, 2010. Fonte: <http://mrs-o.org/newdata/2010/3/16/mrs-o-covers-newsweek.html>  

Fig. 193 – Margaret Thatcher, 1988. Fonte: <https://www.harpersbazaar.com/fashion/ 
photography/a773/margaret-thatcher-style/>
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passagem de geração em geração das pérolas da família. Alguns serão presenteados e guardados, 

outros serão usados em ocasiões especiais e ainda outros serão usados com frequência. 

Entre os respondentes do questionário, ele não aparece como uma peça do cotidiano. 

Já como peça selecionada para ocasiões especiais ele é uma constante: “[...] uso o colar 

de pérolas de uma volta que ganhei da minha mãe quando o meu foi roubado. Ele havia 

sido presente da minha madrinha”. Ele também aparece como a peça que quase não se 

usa, mas da qual a pessoa não tem coragem de se desfazer: “[...] o antigo colar de pérolas. 

Pertenciam a minha sogra, que não conheci e foi a única peça que permaneceu na família. 

Tanto ela como meu sogro tiveram câncer e os filhos tiveram que se desfazer de tudo para 

custear os tratamentos. Esta peça ficou”. E continua: “[...] guardo-a com muito carinho e 

a uso em momentos especiais. Será da minha filha um dia. Carrega uma forte simbologia, 

memória de um ente muito querido e especial”.

Uma entrevistada esclareceu o significado do colar de pérolas. Ela conta que comprou 

um colar de duas voltas com seu primeiro salário, em 1961. Era muito jovem e precisava 

se impor no ambiente de trabalho. Como não tinha joias de família, decidiu comprar essa 

peça, que além de muito bonita, fazia dela uma mulher madura e elegante. Ela lembra 

que queria ficar parecida com Jacqueline Kennedy e Elizabeth Taylor. Ela recorda Maria 

Thereza Goulart, primeira dama do Brasil à época, em uma capa de revista com um colar de 

pérolas como o seu. Zelosamente, suas pérolas são guardadas em um porta-joias forrado de 

cetim e são remontadas de tempos em temos. Uma de suas duas filhas certamente herdará 

o colar, mas ela comenta sentir uma ponta de tristeza por não ter netas que o herdem mais 

tarde. Eventualmente, ele pertencerá à nora de uma de suas filhas, que terá uma joia de 

família para usar.

 

 

 3.4 O ANEL DE DIAMANTE

No Brasil, até pouco tempo atrás, o anel de noivado era a aliança de casamento usada 

na mão direita. Mais tarde, no casamento, ela passava para a mão esquerda com uma discreta 

inscrição interna com o nome do cônjuge e a data da cerimônia. Entretanto, na última década, 

muitas mulheres têm sido vistas com diamantes no dedo anular da mão esquerda.
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A empresa de consultoria estratégica Bain & Co. realizou uma pesquisa global sobre o 

crescimento da indústria joalheira e constatou que a aquisição de um anel de diamante como 

anel de noivado, um fenômeno inicialmente norte-americano, vem rapidamente tornando-se 

global, alterando hábitos de consumo e até mesmo a percepção sobre o pedido de casamento 

(BAIN, 2012). De onde vem essa tradição inventada (GIDDENS, 2011) e agora multiplicada? 

O primeiro anel de noivado com diamante de que se tem notícia foi dado por Maximiliano 

I da Áustria para Maria de Borgonha, em 1477. Ele foi entregue por um emissário como 

símbolo de compromisso. Aparentemente, o que estava em jogo nessa ocasião era o acordo 

entre os nobres e um presente à altura de duas importantes casas reais. Outro anel, dessa vez 

com existência documentada em um álbum de miniaturas pertencente à Biblioteca Apostólica 

Vaticana, foi entregue por Costanzo Sforza a Camila d’Aragona em Pésaro, em 1775. Esse anel 

já carregava consigo o desejo de uma união duradoura (SCARISBRICK, 2013, p. 302).

Muito antes disso, os egípcios usavam plantas das margens do rio Nilo com as quais 

davam um nó no dedo, representando união e prosperidade. Romanos usavam um simples aro 

de ferro que simbolizava a força da união. Em ouro, era feito o anel Fede (Fig. 194), que 

apresentava um aperto de mão (dextrarum iunctio), selava um compromisso e significava 

lealdade. Inicialmente um símbolo de amizade, entre os séculos XII e XVIII, ele foi usado na 

união entre um homem e uma mulher. Já o anel Gimmel (Fig. 195) era composto de dois ou 

mais aros que se combinavam, formando um só desenho. O anel irlandês Claddagh (Fig. 196) 

trazia entre duas mãos um coração sobre o qual repousava uma coroa, significando amizade, 

amor e lealdade, respectivamente. Na Turquia, surgiu o anel Puzzle (quebra-cabeça) formado 

por três ou mais aros de combinação tão intrincada que, caso fosse tirado do dedo, dificilmente 

uma mulher conseguiria colocá-lo novamente sozinha, em uma demonstração de propriedade do 

homem sobre o corpo da mulher. Havia anéis de noivado (anulus pronubus) entre os primeiros 

cristãos no período bizantino e por toda a Europa durante a Idade Média, mas somente com o 

Concílio de Latrão, em 1179, o casamento cristão ganhou dimensão religiosa assim como o anel 

de noivado no dedo anular esquerdo (PERRET, 2012).
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Alguns anéis eram meramente simbólicos e sequer pertenciam aos noivos ou suas famílias. 

É o caso do anel pertencente às congregações judaicas de Veneza e da Alemanha do século XVI, 

usado apenas durante as cerimônias de casamento (Fig. 197). Ele representava um templo, um 

castelo ou uma casa e, por derivação, o novo lar que se formava. Em alguns momentos da história, 

os anéis de noivado eram ricos e extravagantes; em outros, muito singelos, quase poéticos. Esse 

era o caso dos anéis ingleses Posy (posie ou poesy) dos séculos XV e XVI, que tinham aros 

simples nos quais frases de amor eram gravadas interna ou externamente (Fig. 198).

O amor romântico fez com que algumas raras mulheres de posses também dessem anéis 

a seus amantes. Esse foi o caso de Maria Antonieta que deu um anel com uma flor-de-lis para 

seu amante, o conde Axel Fersen, e mandou fazer para si mesma um anel com o brasão da 

família dele e a inscrição Tutto a te me guida. Elizabeth I, muito antes, já havia presenteado 

Robert Devereux com um anel de ouro. No período elisabetano, surgiu a distinção entre os anéis 

decorativos e os de compromisso. Um pouco depois, no século XVII, os puritanos ingleses 

e americanos, contrários às frivolidades, substituíram os anéis de noivado por dedais que 

representavam os afazeres domésticos das mulheres que se casavam (SCARISBRICK, 2013).

Fig. 194 – Anel Fede, Itália, século XV-XVI.  
Fig. 195 – Anel Gimmel, Alemanha, século XVII.  

Fig. 196 – Anel Claddagh, Irlanda, século XVIII. Fonte: CHURCH, 2017, p. 17, 43 e 66.  
Fig. 197 – Anel de congregação judaica, século XIX. Fonte: SCARISBRICK, 2013, p. 115.  

Fig. 198 – Anel Posy, França, século XIX. Fonte: CHURCH, 2017, p. 93. 
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Nos últimos dois séculos, os anéis de noivado tornaram-se algo comum e foram realizados 

nos mais diversos materiais: rubis, safiras, esmeraldas e todas as demais gemas coloridas, 

sempre conforme o gosto e as posses dos noivos. Entre a nobreza europeia é costume dar anéis 

com safira, que representa o desejo de um filho primogênito. Provavelmente, o mais famoso 

deles é o anel de Lady Diana Spencer (Fig. 199), que atualmente pertence à sua nora Catherine, 

duquesa de Cambridge (Fig. 200). Outras gemas podem simbolizar a família dos noivos ou o 

seu país, como o caso do príncipe herdeiro da Casa de Orange que, em 2001, deu à sua noiva um 

anel com um diamante de cor laranja (Fig. 201). Entretanto, em algum momento, os diamantes 

passaram a ser concebidos como o verdadeiro símbolo do amor eterno. Como isso aconteceu?

A palavra diamante vem do grego ἀδᾰ́μᾱς (adámas), que significa inconquistável, 

inquebrável. De fato, essa é a gema de maior dureza existente. Utilizada também na indústria 

como matéria-prima abrasiva ou em peças que devem suportar grandes desgastes, seu uso 

mais conhecido é na joalheria. Um diamante bem lapidado sob a luz do sol, ou mesmo sob 

a luz artificial, é fascinante. A lapidação brilhante, redonda com 58 facetas e que permite a 

máxima refração da luz por todo o diamante, surgiu apenas em 1750 pelas mãos de Vicenzio 

Peruzzi e ganhou sua forma atual em 1919, com o trabalho de Marcel Tolkowsky (POST, 

1997). Foi em 1886 que a joalheria norte-americana Tiffany & Co. apresentou a estrutura 

com seis garras em platina (Fig. 202) e o solitário ganhou os contornos que conhecemos hoje, 

montado de forma que a luz atravesse a gema e mostre seu fogo interno, como é chamado 

esse brilho indescritível (TIFFANY & CO, 2015). O anel de noivado, no século XX, foi um 

objeto de fascínio por sua beleza, mas também um símbolo de status, uma prova de amor, 

Fig. 199 – Anel de noivado de Lady Diana Spencer, 1981.  
Fonte: <https://www.firstforwomen.com/posts/prince-charles-princess-diana-engagement-147610>  

Fig. 200 – Anel de noivado da Duquesa de Cambridge, 2010.  
Fonte: <http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/11/19/article-1331191-0C1A3E08000005DC-112_306x457.jpg>  

Fig. 201 – Anel de noivado da Rainha Máxima da Holanda, 2001.  
Fonte: <http://theroyalpost.com/wp-content/uploads/2011/11/maxima-a.jpg?w=300>
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funcionando como promessa de casamento que tem valor de contrato perante a sociedade, 

hoje alcançada pelas redes sociais.

O diamante é bonito e duradouro. Ele é a gema mais rara e cara de todas também, 

mas isso tem um motivo que, novamente, é uma razão inventada. A raridade dos diamantes 

se constitui a partir da formação de um poderoso cartel que controla toda a produção de 

diamantes brutos do mundo, com exceção de parte das produções australiana e canadense e 

dos chamados diamantes de sangue oriundos de mineração e comercialização irregular em 

países africanos em guerra.

Por conta da Grande Depressão, em 1929, Ernest Oppenheimer, presidente da mineradora 

De Beers, decidiu, seguindo os passos de seu predecessor – que já havia criado mecanismos de 

controle de oferta de diamantes brutos para manter os valores de mercado estáveis –, manipular 

também a demanda de consumo, particularmente nos Estados Unidos, que não haviam sido tão 

duramente afetados pela Primeira Grande Guerra. Para isso, em 1938, ele contratou a agência 

de publicidade N. W. Ayer. Seu objetivo era simples: relacionar os diamantes com o amor e a 

eternidade. Até esse momento, os anéis de noivado utilizavam gemas muito pequenas e baratas. 

Hollywood ficou incumbida de relacionar romance e glamour com diamantes. Campanhas na 

imprensa e nas rádios promoviam a ideia de que os momentos iniciais de romance são breves, 

mas os diamantes duram uma eternidade (SULLIVAN, 2013). Aproveitando a Segunda Grande 

Guerra, campanhas pediam apoio aos esforços de guerra por meio da compra de anéis de noivado, 

que ajudariam a financiar os diamantes que iriam para a indústria. Soldados compravam anéis 

de diamantes para suas amadas a fim de que eles tivessem para quem retornar e, caso isso não 

acontecesse, elas teriam algum recurso para recomeçar suas vidas (OLTUSKI, 2011). A joia não 

é um investimento seguro, mas sempre foi uma reserva de valor em tempos difíceis.

Fig. 202 – Cravação Tiffany. Fonte: TIFFANY & Co. 2015.
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A De Beers não tinha concorrência e era a maior fornecedora mundial de diamantes 

brutos. Sua campanha era de ideias e, entre 1938 e 1941, as vendas subiram 55%. Não satisfeitos, 

eles organizaram tours pelas escolas a fim de formar uma nova geração de consumidores. 

A formação dos diamantes no interior da terra e os motivos de sua suposta raridade eram 

detalhadamente explicados. Foi criado o critério dos 4Cs para auxiliar na escolha da gema 

ideal e justificar seu valor exorbitante: cor, claridade, corte e peso (carat). Em 1947, em pleno 

pós-guerra, Frances Gerety, redatora da agência de publicidade responsável pela conta da De 

Beers, criou a campanha A diamond is forever (Um diamante é para sempre), considerada 

o slogan do século XX. Em uma coincidência mais do que oportuna, houve uma mudança 

na legislação norte-americana que estabeleceu os bens pertencentes a uma mulher em caso 

de separação (OLTUSKI, 2011). A letra da música Diamonds are a girl’s best friend (Os 

diamantes são o melhor amigo da garota), que ficou famosa na voz de Marilyn Monroe no 

filme de Howard Hawks, Os homens preferem as loiras, de 1953, foi composta por Jule Styne 

e Leo Robin para um musical homônimo em 1949 e é explícita ao revelar o verdadeiro papel 

dos diamantes na vida de uma mulher:

[...] I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand 
may be quite continental but diamonds are a girl’s best friend. A kiss may be 
grand but it won’t pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. 
(HABERMAS, 2011, p. 96)47

Nessa mesma época, a empresa criou subsidiárias no mundo todo para fugir do embargo 

à África do Sul e sua política de apartheid. A Diamond Trading Company segue até hoje como 

uma das maiores empresas de diamante do mundo, tendo criado, em 2005, uma marca varejista 

chamada Forevermark, que promete as mais bem lapidadas gemas e certificação de origem, o que 

descarta serem diamantes de sangue. A De Beers continua acreditando no poder do marketing na 

criação de novos desejos de consumo e hoje aposta no anel para a mão direita, o power ring – anel 

de poder–, que seria comprado pela mulher em uma demonstração de poder sobre si mesma e 

sobre seu corpo, e até no anel comemorativo de um divórcio (MICHAULT, 2005).

Assim foi inventada uma tradição que faz com que 85% das mulheres norte-americanas 

casadas tenham pelo menos um anel de diamante, normalmente o seu anel de noivado, e que 

os homens gastem em média o equivalente a dois salários, podendo chegar a três, em sua 

compra (BAIN, 2012).

47 “[...] Eu prefiro um homem que vive e dá joias caras. Um beijo na mão pode ser bastante europeu, mas os 
diamantes são o melhor amigo de uma menina. Um beijo pode ser nobre, mas não vai pagar o aluguel de seu 
humilde apartamento ou ajudá-la na máquina de vendas” (HABERMAS, 2011, p. 96, tradução da autora).
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A sociedade do espetáculo transformou essa invenção em uma meta de vida e o culto 

às celebridades, junto com a penetração das redes sociais, tornaram-na uma febre mundial. 

Esses números fazem de toda norte-americana adulta sem um anel de noivado no dedo uma 

espécie de anomalia que precisa ser corrigida. O que há de errado com ela para que não tenha 

um grande diamante no dedo? 

Observemos um caso exemplar, mesmo que lendário. Em 1956, Grace Kelly, estrela de 

cinema, ficou noiva do príncipe Rainier Grimaldi de Mônaco, que havia conhecido durante as 

filmagens de Ladrão de casaca, de Alfred Hitchcock. Ele a pediu em casamento com uma aliança 

do modelo eternity, que tradicionalmente representa amor eterno. Ela era inteiramente rodeada 

de diamantes e rubis e foi comprada na joalheria Cartier (Fig. 203). O pedido foi vastamente 

documentado e fotos foram publicadas em jornais e revistas do mundo inteiro (Fig. 204). Ao 

visitá-la nos Estados Unidos, Grimaldi se deu conta de que seu anel de noivado europeu não 

se encaixava nas exigências locais. Ele foi a uma loja da mesma joalheria e solicitou o maior 

diamante disponível em seus cofres, tratando imediatamente de colocá-lo no dedo de sua noiva. 

Mais adequado aos padrões hollywoodianos, esse anel tinha um diamante central em lapidação 

esmeralda, pesando 10,5 quilates e ladeado por outros dois diamantes menores (Fig. 205). Ele 

é mostrado orgulhosamente no dedo da atriz em seu último filme, Alta sociedade, de Charles 

Walters, de 1956, antes de deixar o cinema para sempre. Tamanho, desde então, é uma questão 

relevante na aquisição de um anel de noivado. O diamante, que é avaliado em seus atributos 

físicos, torna-se predicado essencial na definição do tamanho dos sentimentos envolvidos e do 

poder econômico do casal.

Nicholas Frank Oppenheimer, neto de Ernest Oppenheimer, no fim do século passado, 

afirmou que os diamantes são intrinsecamente sem valor, exceto pela profunda necessidade 

Fig. 203 – Grace Kelly em seu noivado, 1956.  
Fig. 204 – Anel de noivado, Cartier, 1956. Fig. 205 – Grace Kelly, 1958.  

Fonte: <http://www.en.cartier.com/collections/engagement/features/legend/grace-kelly-and-prince-rainier-iii.html> 
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psicológica que eles são capazes de preencher (MCNEIL, 1999). Mais do que a discussão 

sobre o valor intrínseco ou percebido da joia, verdade ou não, ele nos dá uma pista sobre a 

importância dessa joia que as mulheres, agora mais do que nunca, tratam de colocar em seus 

dedos o mais rapidamente possível.

Ignorando por completo a origem dessa tradição, mulheres do mundo inteiro creem, 

de acordo com o que é apresentado nas campanhas internacionais de publicidade das grandes 

joalherias, que o amor verdadeiro pode ser contabilizado em quilates. Ambos, homens e 

mulheres, ficam absolutamente fascinados pelo brilho da gema e pelo seu status de pessoas 

bem sucedidas e realizadas, dentro da mais completa e perfeita narrativa.

O anel de noivado de diamante é símbolo de identidade de gênero e de estado civil em 

uma de suas formas mais exteriorizáveis e caras, com sua aura vibrante, proveniente de seu 

tempo geológico, de sua história e da dificuldade de sua obtenção. Ser, aparentar, transcender. 

Com seu brilho também enfatiza a atratividade física, aumentando ainda mais o poder de 

sedução das mulheres sobre os homens. Se por um lado, ele tem um significado romântico e 

amoroso, por outro ele representa a possibilidade de igualar-se a seus modelos, celebridades 

na maior parte dos casos, dá o conforto do pertencimento, a certeza do triunfo. Um anel de 

diamante extraordinário expande a esfera de significado de sua portadora.

Embora as questões em torno da performatividade de gênero (BUTLER, 2007), 

especialmente da heteronormatividade, sejam reais e contemporâneas, elas não surgem nas 

falas dos interlocutores, que unanimemente apreciam os significados aqui apresentados.

 3.5 SEGUIR OS MATERIAIS E CONTAR HISTÓRIAS

 3.5.1 A matéria de que é feita a nossa vida

Entender a história a partir dos objetos é muito instigante. Compreender que tudo aquilo 

que nos cerca faz parte de nossa história e até mesmo é capaz de moldá-la traz novas luzes sobre as 

questões em torno da memória e da identidade, pois como afirma Daniel Miller: “[...] o imaterial  

só pode se expressar pelo material” (2013, p. 111). Se isso é certo, cada objeto que passa pela curadoria 

cotidiana que é a vida pode ser portador de reminiscências, de sentimentos e de memória.
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Entretanto, há um problema em assumir todo e qualquer objeto como testemunho de nossas 

vidas. Ele tem a ver com a forma pela qual o acúmulo desses objetos se dá na contemporaneidade. 

Ao discutir origem e autenticidade, Henri-Pierre Jeudy, já em 1990, assinalava que a obsessão 

por guardar, além de suas possíveis implicações psicanalíticas, também cria uma situação que 

mais afasta do que aproxima os objetos de nossas narrativas pessoais ou mesmo da construção 

de um patrimônio cultural:

[...] Tudo guardar, nada jogar fora. Cada objeto se vê investido de um sentido que 
não é mais necessariamente ligado à sua função ou a uma simbólica individual. 
Ele aí está antes de mais nada para não desaparecer. Virtualmente, ele representa 
um valor crescente tanto econômico quanto ético ou cultural. Mas esse efeito 
de valorização, que une o destino de um objeto a uma duração indefinida, 
condensa o sincretismo de todos os sentidos atribuídos ao valor. O objeto não é 
conservado enquanto tal, é a história do valor que se vê consagrada. No marasmo 
da desencarnação dos valores um fato novo acontece: o valor pode ele próprio se 
fazer relato, história. [...] O valor é o dizer do objeto devolvido como um espelho 
ao indivíduo e à coletividade. (p. 64)

Simplesmente eleger os objetos como fonte para nossa compreensão histórica já seria 

suficientemente complexo ao pensarmos apenas nas formas de acumulação e na busca de 

autenticidade, diretamente vinculadas às questões em torno de memória e patrimônio. No 

entanto, o problema ganha contornos ainda mais complexos quando pensamos na abordagem 

apresentada pela cultura material e o estudo da materialidade. Voltando a Daniel Miller, ele 

estabelece a importância de reconhecermos que o conjunto dos objetos nos afeta mesmo quando 

não tem papel central em nossas vidas (2013). 

Nossa coleção particular de objetos seria assim uma memória material igualmente 

particular, um entesouramento de ruínas do passado, provas físicas da existência, arquivo 

de história pessoal. Mais do que isso, como explica Frederico Coelho ao discutir o impacto 

causado pelo incêndio nos arquivos pessoais do artista plástico Hélio Oiticica em 2009, “[...] 

o arquivo se impõe não só como lugar de memória e tensão de temporalidades mas também 

como local de autoridade sobre os usos dessa memória” (COELHO, 2013, p. 272). Seria 

então necessário ter uma chave de interpretação porque os objetos não teriam significado em 

si mesmos, mas em relação com os demais e com a estratégia de sua inserção no conjunto. 

Como poderíamos ler esta materialidade de um objeto senão de forma parcial, tomando-o de 

sua realidade, subtraindo parte de seu sentido, restringindo seu alcance e entendendo-o como 

um assunto que se encerra em si mesmo.

Voltando à questão da memória, é preciso ressaltar que se estamos trabalhando com 

um conceito que implica em movimento e circunstância, em construção de subjetividades 
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(DOBEDEI, 2005, p. 53), é preciso adotar uma abordagem que trate menos de fatos consumados 

do que de processos em andamento. Antonio Farias explica o que seja uma memória que é 

elaboração ou até mesmo criação:

[...] em se tratando de memória, estamos, pois, diante de um campo onde 
impressões e lembranças que retornam revestem-se de uma roupagem produzida de 
forma criativa, evidenciando a singularidade de cada um em perceber, interpretar, 
imaginar, ou mesmo assimilar as experiências de vida, não obstante vertentes 
distintas se entrelacem na engrenagem da grande “máquina da memória”. Em 
princípio, existem os traços referentes às experiências vividas, que concernem 
à produção de diferentes arranjos subjetivos, mas que não podem ser pensados 
como um mero armazenamento, ou seja, um arquivo do passado. Trata-se de uma 
espécie de virtualidade passível de atualização. (2011, p. 11)

Sendo assim, talvez devêssemos buscar uma forma de aproximação aos objetos que 

nos permitisse entendê-los como processos e não como fins em si mesmos (INGOLD, 2015). 

Ousadamente, poderíamos realizar o exercício de aproximação a objetos, agora coisas, seguindo 

seus materiais e processos, buscando entender não seu significado como objeto estático, morto, 

mas como objetos dinâmicos, vivos e passíveis de serem compreendidos assim mesmo. Para 

tanto, foram eleitas seis joias de família que foram trazidas ao ateliê entre os meses de outubro 

de 2016 e maio de 2018. Será apresentado o caminho percorrido para a compreensão do que 

são essas joias e suas histórias narradas. Seus resultados não são necessariamente conclusivos, 

porém são ilustrativos da abordagem sistemática que é realizada no ateliê, para compreensão do 

significado de joias particulares.

 3.5.2 Onde estão os diamantes que estavam aqui?

Um broche foi trazido ao ateliê para avaliação. O intuito era desmanchá-lo para realização 

de novas peças. Ele era uma herança da avó e a neta achava impossível usá-lo nos dias de hoje. 

Fig. 206 – Broche com água-marinha e diamantes em ouro amarelo, anos 1950.
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Os broches, especialmente os mais pesados, não são uma tipologia muito utilizada no país, 

provavelmente porque o clima não exige trajes com tecidos encorpados que os recebam mais 

facilmente. Por outro lado, como não são usados, não se perdem e são deixados de herança. A 

proprietária narrou já tê-lo usado em um casamento e apenas nessa ocasião.

Tratava-se de um bom exemplo da joalheria tradicional dos anos 1950 (Fig. 206). Ao 

analisá-lo, foi constatado que era uma peça de execução esmerada, em ouro de boa qualidade e 

com uma água-marinha central de excepcional beleza. Nada impedia que seu uso fosse retomado 

com uma simples higienização e polimento. Nessas circunstâncias, normalmente se recomenda 

a venda da peça em lugar de sua destruição. Desse modo, a joia poderia sobreviver por mais 

algum tempo em mãos de alguém que a apreciasse e a proprietária conseguiria um valor maior 

do que aquele que obteria pelos materiais. De qualquer forma, seria possível atender ao pedido 

de confecção de novas joias.

Para tanto, seria necessário resolver o único problema da peça. Era preciso eliminar 

quatro pequenos conjuntos de chatão e grifas – caixa e garras que suportam as gemas – de 

onde haviam sido retirados possivelmente quatro diamantes um pouco maiores do que aqueles 

que permaneciam no broche. Questionado o paradeiro dessas gemas, ela então se deu conta de 

que a avó já havia retirado os diamantes para fazer pares de brincos e presentear as bisnetas. 

Tal informação disparou uma série de lembranças e a fez rever o valor afetivo do conteúdo do 

porta-joias herdado. Todas as peças foram restauradas e distribuídas entre ela e sua irmã, a filha 

e a sobrinha, para serem colocadas em uso novamente.

Outra pessoa apresentou uma meia aliança de diamantes (Fig. 207) com a seguinte 

pergunta: por que os diamantes estão tão feios? A olho nu, os dois diamantes centrais destoavam 

dos demais e pareciam muito sujos ou até mesmo quebrados. Apenas ao vê-los com a lupa de 

Fig. 207 – Meia-aliança com diamantes em ouro branco. 
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ourives foi possível entender sua “feiura”. Eles eram uma substituição muito mal conduzida. 

Enquanto os outros diamantes tinham lapidação brilhante, esses dois eram de baixa qualidade e 

tinham um corte antigo e impreciso, provavelmente retirados de joias do século XIX.

Como a estrutura não estava danificada, foi possível fazer uma nova substituição, com 

gemas equivalentes às originais. Entretanto, a pergunta continuou sem resposta. A dona disse 

ter herdado o anel de sua sogra que estava com dificuldades de visão e entendimento no fim da 

vida. Como ela gostava muito de joias e de modificá-las com ourives, em uma dessas ocasiões 

deve ter havido a troca. Não há como saber se essa troca foi decidida pela proprietária porque 

as pedras haviam se perdido ou quebrado, ou se ela foi enganada por alguém inescrupuloso que 

simplesmente fez a substituição, mas é certo que as duas gemas pertenciam a período muito 

anterior ao da realização da joia e ela não tinha nenhuma peça com gemas semelhantes. 

Uma terceira pessoa chegou ao ateliê com uma caixa de peças de família pertencentes a 

uma tia já muito idosa para avaliação. Praticamente todas as peças tinham sua origem conhecida. 

Eram peças compradas por sua avó, tia e mãe de joalheiros do interior de São Paulo, entre 

os anos 1950 e 1960. Todas eram de tipo e desenho bastante tradicionais e característicos do 

período. O metal foi testado para confirmar que não havia nenhuma bijuteria entre elas. Em 

seguida, as peças foram higienizadas, para observação das gemas. As pérolas e os pequenos 

diamantes eram todos de muito boa qualidade, mas no meio delas havia um grande diamante 

que parecia não ser verdadeiro (Fig. 208). Ele estava em um anel de desenho art déco, podendo 

ser um exemplar tardio, realizado nos anos 1940 ou 1950.

A cliente foi imediatamente comunicada de que havia um problema com a peça. Ela 

procurou se informar da origem do anel com a mãe e a tia e descobriu que esse anel teria 

sido entregue a sua tia como parte do pagamento de uma dívida. Com essa notícia, é possível 

Fig. 208 – Anel com diamante (falso) em ouro branco.
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apenas especular se a pessoa que fez o pagamento sabia ou não que o diamante fora trocado 

por uma pedra falsa. É provável que sim, que ele tenha sido usado em outra transação para 

obtenção de recursos.

O mais curioso é que a família não se importou com essa situação, talvez porque não 

houvesse qualquer expectativa em torno da caixa de joias. O objetivo da avaliação era tão 

somente entender o valor de cada peça para distribuí-las de forma equitativa entre as mulheres 

da família e levando o gosto de cada uma em consideração. A cliente acabou ficando com o lindo 

e falso diamante para ela, mas ainda não tem certeza se manterá a pedra, já bem desgastada, ou 

se colocará alguma gema corada em seu lugar. Uma água-marinha, por exemplo, faria o anel 

recuperar toda a beleza de seu desenho e de sua época.

 3.5.3 O que aconteceu com esse relógio?

Uma senhora visitou o ateliê com a intenção de avaliar peças para uma possível venda. 

Em uma primeira aproximação, a qualidade de algumas delas indicou que levá-las a leilão 

poderia ser uma boa alternativa. As peças foram separadas em três grupos: as que poderiam 

alcançar um bom valor em leilão e deveriam ser vendidas, as que poderiam voltar ao uso com 

mínimas intervenções e aquelas que poderiam ser desmanchadas para criação de novas peças.  

Havia dois relógios muito parecidos. Um deles foi imediatamente selecionado para leilão, 

enquanto o outro, para ser guardado sem reparo ou desmanchado (Fig. 209). Percebendo o 

desconforto da senhora, foi perguntado se ela teria alguma consideração a fazer e ela quis saber 

o motivo pelo qual ele não deveria ser vendido ou restaurado.

Fig. 209 – Relógio secreto com pequenos diamantes em ouro e pulseira de outra peça.  
Fig. 210 – Detalhe da tampa do mostrador do relógio.
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Apesar de ser um lindo relógio secreto – o mostrador fica escondido por uma delicada 

tampa (Fig. 210), havia soldas realizadas com estanho nos encaixes entre a pulseira e a caixa 

do relógio, denotando um trabalho feito por um ourives que desconhece noções básicas de 

manutenção, conservação, preservação e restauro. Isso é comum. Muitos se limitam a atender 

às demandas de sua clientela, sem levar em consideração o impacto do que fazem no valor 

de mercado da peça, em seu eventual valor artístico e até mesmo em seu valor emocional e 

simbólico. Apesar de a pulseira ser de ouro, ela não era original, o que podia ser percebido pela 

diferença de teor do metal e também pela diferença de medidas entre os encaixes. Posteriormente 

foi realizada uma pesquisa para verificar o modelo do pequeno relógio e isso foi confirmado, 

assim como o período em que foi fabricado na Suíça, entre 1950 a 1960.

Foi perguntado se a peça havia pertencido a mais de uma pessoa ou se sua dona o havia 

usado durante muitos anos, para que ele fosse modificado dessa maneira. Até que, finalmente, a 

senhora contou que ele havia sido um presente dado por seu pai a sua mãe, antes de ela nascer 

e que ela sempre o usava em todas as ocasiões importantes. Mais madura e com problemas 

de saúde, ela ganhou muito peso. Conclui-se que as alterações podem ter sido feitas para que 

sua mãe o usasse até seus últimos dias. Essa conversa fez com que ela decidisse guardá-lo no 

estado em que se encontrava, sem nenhum esforço de recuperação, como uma lembrança muito 

especial de sua mãe. O relógio ganhou renovado significado para sua dona.

	 3.5.4	Um	colar	de	filigrana

Uma menina pertencente a uma família do interior do estado de São Paulo ganhou um 

colar em ouro (Fig. 211) de seu padrinho nos anos 1990. Ele foi dado com a intenção de que 

Fig. 211 – Colar de filigrana em ouro, possivelmente realizado entre 1880 e 1900.
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fosse usado em seu casamento quando crescesse. Foi entregue de forma solene, como um 

bem precioso de família.

Esse colar foi presenteado por um padrinho a sua afilhada quando ela tinha em torno de 5 

anos de idade. Sua mãe nos conta que ele, ao entregar o presente, comentou que a peça poderia 

ser usada por ela em seu casamento. Talvez essa tenha sido a forma encontrada por ele para 

sinalizar seu desejo de que a joia perdurasse, permanecendo em sua posse, por se tratar de um 

tesouro de família ou uma peça de valor sentimental. Este homem era de Sorocaba, interior do 

estado, e viveu muitos anos na capital de São Paulo. Trabalhou na aviação comercial e viajou 

por todo o mundo. Não temos hoje nenhuma pessoa da sua geração ou da geração imediatamente 

anterior à sua para nos contar como esta joia chegou a suas mãos. Apenas sabemos que se 

tratava de um colecionador de joias e que ele comentou em algum momento que aquela peça 

havia pertencido a seus pais. Como uma joia, aparentemente de crioula, teria encontrado seu 

lugar no porta-joias desta família?

A atual proprietária dessa joia, já adulta, guarda a peça até hoje, mas não criou laços 

sentimentais com ela nem pretende usá-la. A peça foi trazida ao ateliê para ser avaliada e 

posteriormente vendida. Nem mãe nem filha tinham ideia do que se tratava, além de que seria 

ouro de boa qualidade, já que nunca havia sido limpa, mas mantinha sua beleza inalterada. 

Talvez ela tivesse algum valor comercial e isso era o que desejavam descobrir.

Observando a peça imediatamente foi constatado que poderia se tratar de um exemplar 

de joias de crioula. O trabalho em filigrana das contas, os elos em formato de círculos 

entrelaçados e a cor do metal indicavam que provavelmente a peça teria sido realizada no 

final do século XIX, na Bahia. Em trabalho realizado há alguns anos, houve a oportunidade 

de manipular uma peça muito semelhante ao colar na reserva técnica de um importante museu 

brasileiro, o que confirmaria as suspeitas. Mesmo buscando em publicações especializadas, 

especificamente em catálogos de leilões nacionais e internacionais, não houve como precisar 

sua origem, mas o próprio material nos dá ainda algumas indicações.

O colar é primorosamente realizado e, ao contrário do que costuma acontecer com 

uma grande parcela das joias desse período, o ouro é de muito boa qualidade, provavelmente 

22 quilates. Vale ressaltar que os testes realizados visaram à preservação da integridade 

da peça. Para confirmação de teor, seria necessário retirar uma amostra para avaliação 

laboratorial. Embora o fecho do colar tenha sido substituído por outro em algum momento 

da primeira metade do século XX, no mais a peça não apresenta nenhum outro sinal de 
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alteração posterior à sua realização. Trata-se de uma peça em perfeito estado de conservação, 

precisando apenas ser higienizada.

Ainda acompanhando o material empregado na confecção deste colar, os fios que 

compõem a delicada filigrana das contas remetem às técnicas encontradas no norte de Portugal 

e que podem ser observadas na ourivesaria popular de Viana do Castelo até hoje. Além disso, 

como nos informa Rosa Maria dos Santos Mota, há um entesouramento propiciado pela 

acumulação de peças de ouro dessa espécie na região (2011), que guarda semelhanças com o 

que era feito pelas mulheres negras forras ou escravas no Brasil dos séculos XVIII e XIX. 

Pela qualidade do metal, refinamento técnico e o que foi possível rastrear de sua origem, 

podemos imaginar esta peça sendo realizada por um ourives – negro ou branco – em Sorocaba, 

nas duas últimas décadas do século XIX, para uma mulher – negra ou branca – de posses, com 

recursos e destemor suficientes para mandar produzir para si peças tipicamente de escravas. 

Ao contrário do que uma primeira mirada nos leva a crer, esta peça pode perfeitamente ter sido 

produzida fora do contexto de uma joia de crioula, apenas como um lindo adorno. Sendo assim, 

a posse por parte de uma família dessa cidade desde sua fabricação bem como sua passagem de 

geração em geração ao longo do século XX seria não só plausível como provável.

 3.5.5 Um anel de pérola

Outra jovem recebeu de presente de sua mãe um anel que pertencera à sua bisavó, 

aparentemente uma bijuteria sem valor intrínseco, mas que ela acostumou-se a usar com muita 

frequência, desde que o ganhou nos anos 2000.

Fig. 212 – Anel com pérola em ouro branco, possivelmente realizado entre 1890 e 1910.



159

Trata-se de um anel de ouro branco com pérola (Fig. 212) de propriedade dos 

descendentes de uma mulher negra escravizada do estado do Rio de Janeiro. Ele foi trazido 

ao ateliê para conservação por se tratar do bem mais precioso da família, na fala de sua atual 

dona. Ele fora dado como presente para sua bisavó por seus proprietários, quando de sua 

libertação. Não se sabe se ela foi libertada pela força da lei ou se ela havia adquirido os meios 

para pagar sua liberdade ou, ainda, se havia sido liberta por desejo de seus donos. Também 

não se consegue precisar quando isso ocorreu. O certo é que há um esforço de apagamento 

desse fato por parte da família, restando apenas o símbolo da liberdade e da luta de sua 

ancestral, passando de mãe para filha, entre as primeiras mulheres de cada geração.

O anel estava com muitos sinais de uso e havia passado por mais de uma alteração 

como pode ser constatado pela presença de soldas em ouro amarelo bastante distintas das 

originais. Em uma dessas reformas, provavelmente na passagem da avó para a mãe da atual 

proprietária, da qual esta última guarda lembrança, a pérola deve ter sido substituída por uma 

pérola falsa de vidro, muito comum nos anos 1950-60. Após higienização, polimento e banho 

de ródio, o anel recebeu uma nova pérola de boa qualidade, como foi solicitado.

O que difere esta peça do exemplo anterior? Apesar de ser claramente reconstituída 

a propriedade da peça até o final do século XIX, e pertencer a uma negra escravizada, este 

anel não traz nenhuma das características de uma joia de crioula. Pelo contrário, trata-se 

de um anel com desenho de origem europeia muito simples. Além disso, até a criação em 

larga escala por cultivo, as pérolas eram muito caras e a liga de ouro branco estava apenas 

começando a ser usada na última década do século XIX, época provável de sua produção. 

Esta joia deve ter sido produzida e adquirida para uma mulher de famíla abastada. Na 

verdade, existe a possibilidade de que o anel tenha sido confeccionado na primeira década 

do século XX e isso pode ter a ver com o apagamento de sua origem exata, se considerarmos 

a permanência de uma mulher negra a serviço de uma família até muitos anos após o fim 

da escravidão no Brasil. 

Este anel, que até sua avaliação era considerado uma bijuteria de enorme valor afetivo, 

não tem preço, como disse sua dona. Seus materiais apontam para a complexidade de sua 

existência. Mesmo deixando de lado a forma exata como entrou na família, ele incorpora a 

trajetória dessas mulheres até hoje, compondo um importante rito de passagem e atualizando 

seu significado a cada nova geração.
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 3.5.6 As histórias de que são feitas nossas joias 

Ao olharmos estas joias para além do objeto e tentando mergulhar no que de informação 

seu material e o que vem acontecendo ao longo de sua existência nos apresentam, podemos 

construir uma malha de processos e relações que ganha em complexidade, rompendo com mitos 

que diminuem a potência da matéria. As peças que perderam suas gemas originais, em última 

instância, foram usadas para manter o equilíbrio financeiro das famílias ou deram origem a novas 

peças, algumas delas dadas de presente para as próprias herdeiras. O relógio que foi bastante 

modificado perdeu seu valor de mercado, mas terminou por recuperar seu valor sentimental, 

quando hipóteses sobre as alterações vieram à tona, recuperando narrativas da família.

O colar apresenta as características do que podemos classificar como joia de crioula, 

porém nada garante que tenha sido realizado por um ourives negro para uma mulher negra na 

Bahia do século XVIII ou XIX. Na narrativa de seus proprietários também nada aponta para 

isso. Não se sabe como esse colar foi parar entre os bens dessa família, pois não há registros 

ou reminiscências que nos ofereçam esta informação. Ele poderia, inclusive, ter sido trazido 

de alguma viagem. Herança de um ente querido dado com a intencionalidade da permanência 

na história da família, ele traz uma ideia de identidade que tão pouco está vinculada à sua 

tipologia. Nele reside algum carinho, mas não a ponto de diminuir a disposição de vendê-lo 

agora que sabem de seu significado histórico. As únicas considerações quanto à venda da joia 

são de que seja feita para alguém que a aprecie a ponto de não destruí-la e atinja um valor de 

mercado que valha a pena. 

Quanto ao anel de pérola, ele pode não ser uma joia de crioula, mas é uma joia 

pertencente a uma mulher negra que foi escravizada durante boa parte de sua existência. Não 

sabemos as circunstâncias de sua libertação. O silêncio em torno disso não deixa de remeter 

à possibilidade de sofrimentos indizíveis. Elegeu-se entender essa peça como preciosa por ser 

parte da história da origem da família. A mulher mais velha de cada geração tem o orgulho de 

portar cotidianamente essa peça como um símbolo não só de pertencimento ao grupo, mas de 

afetividade entre gerações e, principalmente, de poder e luta.

A conclusão a que podemos chegar, seguindo aquilo que os materiais nos oferecem, é 

que o raciocínio direto que leva da aparência à procedência dos objetos no caso desses exemplos 

pode nos subtrair a possibilidade de uma compreensão mais abrangente e talvez mais completa 

e acurada da história dessas joias e de seu significado dentro da história dessas famílias e mesmo 

de uma história da joalheria brasileira.
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As narrativas em torno dessas peças não trazem precisão de datas, fabricantes ou 

vendedores. Elas tratam de sentimento e identidade. Mesmo assim, ao seguirmos seus materiais 

constitutivos, técnicas empregadas e estilos adotados, podemos refletir sobre a circulação de 

joias no país, como são passadas de geração em geração e como contribuem para a ideia de 

pertencimento a uma família, um grupo social e para a identidade de um indivíduo. Novas 

camadas de significação podem ser acrescentadas a estas narrativas.

A memória é plástica. Ela se constrói e reconstrói a partir de eleições conscientes ou não 

de lembranças, reminiscências mas também de esquecimentos, apagamentos que permitem trazer 

um acontecimento ou sentimento ao tempo presente. Ao optarmos por destacar a materialidade 

dessas joias, não estamos deixando de lado a importância das narrativas estabelecidas no âmbito 

das famílias de suas proprietárias. Estamos reiterando que sua história se dá na confluência do 

ouvir atentamente essas narrativas com o seguir suas trajetórias a partir de seus materiais e 

processos. Pois, nas palavras de Tim Ingold:

[...] O entrelaçamento dessas trajetórias que sempre se estendem compreende a 
textura do mundo. Se a nossa preocupação é habitar este mundo ou estudá-lo 
– e, no fundo, as duas coisas são as mesmas, uma vez que todos os habitantes 
são estudantes e todos os estudantes são habitantes – a nossa tarefa não é fazer 
um balanço de seu conteúdo, mas seguir o que está acontecendo, rastreando as 
múltiplas trilhas do devir, aonde quer que elas conduzam. Rastrear esses caminhos 
é trazer a antropologia de volta à vida. (2015, p. 41)

 

 3.6 TEMPO, MAGIA E CIRCUNSTÂNCIA: OS SIGNIFICADOS DAS JOIAS

Nos ateliês de joias costumam chegar peças de família de valor sentimental e das quais 

seu proprietário não quer se desfazer. Algumas vezes o proprietário busca sua ressignificação, 

outras quer mantê-la intacta e fazer uma manutenção para colocá-la em uso. Nem sempre 

de grande valor econômico, elas portam reminiscências, memórias narradas por diferentes 

pessoas, toda uma série de lembranças.

As joias de família, passadas de geração em geração, são claramente evocadoras 

de memórias individuais e coletivas. Elas revelam crenças compartilhadas e identidades 

construídas coletivamente. Mesmo na ausência, laços podem ser recuperados e fortalecidos. 

Objetos legados, presenteados, encontrados e até mesmo roubados parecem portar e atualizar 
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esses vínculos. No entanto, é preciso lembrar novamente que há uma espetacularização de 

um passado inventado que se combina às identidades ficcionais criadas para as redes sociais 

em nossa temporalidade.

Estes são apenas alguns exemplos de como as pessoas deliberadamente se apropriam da 

joia para conservar suas lembranças atualizadas e narrar suas vidas. A oralidade dos testemunhos 

e a materialidade dos objetos se combinam para a construção de narrativas que contribuem 

para o fortalecimento das identidades individuais, o que nos remete ao entendimento de si 

através da escrita de si, como nos revela Michel Foucault (2008).

Uma joia pode ser um capital simbólico, um meio de comunicação ao facilitar relações 

intersubjetivas. Pode significar uma reminiscência, uma distinção social, um talismã ou o 

pertencimento a um grupo. As joias apresentadas aqui confirmam que vivemos para uma 

experiência cultural, para não nos sentirmos sós em nossa existência individual e mesmo em 

nossa jornada como espécie.

As joias têm a ver com o tempo. Isso é perceptível naquelas que marcam ritos de 

passagem social e culturalmente estabelecidos, bem como criados pela necessidade individual 

de celebrar momentos significativos. A aquisição de joias que devem durar além da existência 

pode ser um indicador do desejo de eternidade. Mesmo as peças que representam o luto 

demonstram esse desejo. Joias podem servir para nos situar no tempo?

Elas também são objetos que trazem segurança, proteção e uma aura de magia. 

Os sistemas de crenças permitem que se acredite que joias protegem e transmitem poder. 

O amor em todas as suas configurações faz com que a joia também explicite e fortaleça 

vínculos importantes para a sensação de pertencimento e segurança. As joias são capazes 

de nos situar na vida?

Elas, ainda, são instrumentos de comunicação, identidade e posição social. Como adornos, 

podem expressar status, riqueza e poder. Podem expressar opiniões políticas e sentimentos. 

Podem ajudar na narrativa da existência, apontando lugares, pessoas e circunstâncias da 

trajetória de cada indivíduo. As joias são capazes de nos situar na sociedade? 

As joias carregam significados que constituem nossas memórias, identidade e 

sentimentos. Elas nos afetam a todo o momento, mesmo aqueles que não as possuem ou até os 

que as desprezam. Tudo aquilo que nos afeta é capaz de nos conformar. Somos guardiões desses 

objetos culturais plenos de significados, como diria Taylor, a Elizabeth. 
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Joias podem passar de geração em geração, mas nem todas têm a mesma sorte. 

Frequentemente joalherias, antiquários, brechós, casas de leilão e penhores são procurados para 

venda, troca ou para criação de novas peças a partir de antigas. O valor intrínseco das joias faz 

com que elas sejam percebidas como reserva de valor, como mercadoria. Ao tentar entender seu 

real significado para o dono, algumas vezes surgem narrativas intrigantes. Não é incomum que 

a pessoa se dê conta de um valor afetivo da peça e desista de negociá-la. Outras vezes, a peça 

tem importância cultural e artística por seu desenho e pela qualidade de sua realização e pode 

fazer seu caminho até uma coleção particular ou um museu. A recomendação é sempre avaliá-

las com um especialista, para que elas não saiam de circulação. É para tratar dessa circulação 

de mercadorias que passamos ao próximo capítulo. 
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4 RESSIGNIFICADORES DE JOIAS 

Em 23 de maio de 2016, foi noticiado que um anel e uma corrente de ouro haviam 

sido encontrados em um fundo falso de uma caneca que faz parte do acervo do Auschwitz-

Birkenau State Museum (MAZZA, 2016). Esse achado é indicativo de que a esperança 

movia os prisioneiros dos campos de concentração até o fim e de que as peças eram sua 

reserva de valor, para a eventualidade de sua libertação ou fuga. As joias eram depositárias 

dessa esperança. É plausível supor que também fossem peças de grande valor sentimental, 

se considerado que teriam sido as últimas restantes de uma caixa de joias da qual nunca 

saberemos as dimensões (Fig. 213)48.

As joias realizadas em metais nobres e gemas são feitas para durar, para atravessar 

gerações. Outras joias podem não ambicionar sobreviver a seus criadores ou guardiões por 

muitas gerações mas também são passadas de uma pessoa a outra. Elas têm igualmente uma 

malha de processos, uma biografia a ser observada. Este capítulo apresenta alguns aspectos 

e circunstâncias da passagem de um guardião a outro. Ele trata desse lugar e tempo entre um 

guardião e outro, no qual decisões têm que ser tomadas, algumas pensadas, outras por impulso, 

muitas movidas por interesses pecuniários. As transações que ocorrem entre dois guardiões são 

facilitadas, observadas e arranjadas pelos agentes que chamamos aqui de ressignificadores. 

48 Todas as imagens apresentadas neste capítulo têm como fonte o arquivo pessoal da autora, exceto quando 
indicada outra fonte. Nenhuma delas tem origem nas entrevistas com interlocutores e são meramente ilustrativas 
das transações descritas aqui. 

Fig. 213 – Caneca de Auschwitz onde foram encontrados anel e corrente de ouro.  
Fonte: < https://www.huffpostbrasil.com/entry/auschwitz-mug-hidden-jewelry_us_574297dce4b045cc9a71529c> 
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 4.1 OS AGENTES DA RESSIGNIFICAÇÃO

Comprar, vender, ganhar, perder, usar, guardar, colecionar, expor, trocar, emprestar e 

roubar. Essas ações compõem a biografia dos objetos e nos mostram como uma coisa passa 

de objeto comum a tesouro particular. Muitos valores são atribuídos aos vários modos 

de transferência. A dádiva, por exemplo, é uma transferência consentida e Marcel Mauss 

já demonstrou que ela é capaz de endividar os outros moralmente (2013, p. 98). Podemos 

imaginar uma pessoa que deseja se desfazer de joias, mas tem dificuldades de fazê-lo por se 

sentir devedora à família. Patrick Geary explica os rituais de autenticação mais como uma 

necessidade da sociedade do que como uma comprovação efetiva de origem e valor. (2008, p. 

232). Isso pode ser exemplificado por uma joia que é escolhida para ocupar o lugar de outra que 

se perdeu. É preciso saber lidar com a joia que não veio de outro país com imigrantes, mas foi 

comprada muitos anos depois, para repor perdas e fazer parte de uma tradição inventada.

Na tradição joalheira são usadas pequenas esferas (Fig. 214) e travessões (Fig. 215) para 

diminuir o tamanho de um anel sem alterar sua estrutura. Não é possível encontrar uma peça 

com essas características sem pensar na pessoa extremamente cuidadosa que foi sua proprietária 

um dia. Ela se reconhecia como guardiã temporária de uma joia. A biografia dos objetos nos 

permite conhecer alguns aspectos relevantes da malha de materiais e processos que compuseram 

sua existência e também a história das pessoas que conviveram com eles. 

Daniel Miller fala de uma pátina genérica que cobre os objetos (2013, p. 222). Nos 

processos de ressignificação, especialmente na contemporaneidade, há muito de nostalgia e até 

de uma nostalgia do não vivido. Essa pátina que se alastra por cima de tudo, ajuda a distanciar 

Fig. 214 – Anel diminuído com esferas. Fig. 215 – Anel diminuído com travessa. Fonte: REVERE, 1999, p. 75 e 79.
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as coisas da realidade de seus guardiões, camuflando perdas, dores e tristezas, deixando apenas 

esmaecidas lembranças. Ele ainda fala de uma economia dos relacionamentos capaz de permitir 

que, com o tempo, sejam retidas algumas poucas coisas, objetos-chave, que nos remetam a cada 

pessoa de nossas vidas de uma forma idealizada (p. 223). Não há dúvida de que recorremos aos 

agentes de ressignificação para nos desfazer dos excessos e, mais ainda, para preencher lacunas 

que nos ajudem a entender quem somos.

 4.1.1 Os facilitadores

Os comerciantes são os intermediários por excelência na transição das joias de uma 

pessoa a outra. Ao contrário do que se costuma afirmar, joias não são um investimento seguro.  

A possibilidade de lucro se restringe a condições muito especiais. Normalmente essas condições 

estão relacionadas ao prestígio da marca de seu criador; a materiais que se fizeram extremamente 

raros ao longo do tempo, por escassez ou por restrições comerciais; a seu valor histórico ou 

artístico; a sua procedência; e, acima de tudo, ao potencial da própria joia e à competência do 

ressignificador de lhe atribuir novos ou atualizados significados.

Um comerciante de alta joalheria narra duas circunstâncias que demonstram como o 

valor de uma joia, mesmo durante o processo de venda, pode não ser diretamente vinculado a 

seu preço na vitrine da loja, mas a significados particulares.

Ele conta que um dia percebeu um senhor indeciso à porta, sem saber se entrava ou não. Foi 

até ele e o convidou a conhecer o interior da loja. Em seguida, perguntou o que ele estava buscando. 

Ficou sabendo que seu aniversário de 30 anos de casamento se aproximava e que sua esposa sempre 

sonhou ter certo anel daquela joalheria. Uma família de grandes apreciadores de joias e muitos anos 

de experiência no comércio de alto luxo fizeram com que o vendedor entendesse perfeitamente do 

que se tratava. Era um momento importante na vida daquele homem e ele, que estava adquirindo uma 

das peças de entrada da marca – modelo simples de menor valor –, foi tratado “[...] como se estivesse 

comprando uma peça de dois milhões de euros, porque eu sabia que faríamos parte da história de sua 

família dali em diante”. A peça foi colocada na mais preciosa embalagem e uma garrafa do melhor 

champanhe foi entregue como um presente da joalheria para o casal. A percepção do lugar da marca na 

imaginação e na vida daquelas pessoas foi determinante nesse processo de venda (Fig. 216).

Com diferença de dias, um jovem casal entrou na loja, pois o rapaz queria dar um 

presente para sua namorada. Era uma pulseira que serviria como uma demonstração de amor. 
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Como havia variações do modelo que ele desejava, todas as possibilidades foram apresentadas. 

Ele escolheu uma de valor intermediário, o que pode ser muito oneroso em uma casa de alta 

joalheria, porque desejava que a peça pudesse ser usada cotidianamente. A jovem que se manteve 

recostada na poltrona, olhando o celular o tempo todo, parecia não ter nenhum interesse no que 

estava acontecendo ao seu redor. O vendedor colocou a peça no pulso que lhe foi estendido e 

ela continuou na mesma posição, sem demonstrar nenhuma satisfação ou emoção.

Ele reflete sobre o acontecido: “[...] imediatamente me lembrei do senhor que deve 

ter economizado durante muito tempo para realizar com sacrifício o sonho de sua esposa”. E  

conclui: “[...] fiquei com a terrível sensação de que aquela pulseira não valia nada para a moça 

e que aquele momento jamais faria parte de suas lembranças”.

Essas duas histórias permitem fazer uma distinção. Nem todas as joias têm um papel 

importante na identidade, na memória e nos afetos das pessoas. Algumas são apenas adornos 

mais ou menos valiosos e sua biografia será determinada por isso.

Outra instância em que podemos perceber as camadas de significados que as joias 

recebem ao longo do tempo é na casa de penhor. Nela são oferecidos empréstimos a 

juros baixos, tendo como garantia as joias e outros objetos de valor. No Brasil, a Caixa 

Econômica Federal é a única instituição autorizada a oferecer o serviço. Entretanto, agiotas 

também permitem colocar joias no prego, como é popularmente conhecida essa forma de 

empréstimo. Tanto na Caixa quanto através de agiotas, o mecanismo é o mesmo. As joias 

são avaliadas por especialistas e seu valor corresponde a uma fração do valor do metal e, 

no caso das gemas, apenas os diamantes são considerados (Fig. 217). O empréstimo é feito 

e o pagamento com juros deve ser realizado dentro dos prazos estipulados. Caso não sejam 

cumpridos, corre-se o risco de perder as joias. Prática antiga e bastante comum, a penhora 

Fig. 216 – Vendedora em joalheria de São Paulo, em 2012. 
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de joias de família costuma frustrar as expectativas de seus proprietários e trazer o risco de 

perda das peças de estimação.

Um técnico, que já trabalhou com avaliação de joias na Caixa, revelou que tanto a instituição 

quanto os indivíduos se preocupavam em aprimorar a avaliação. Havia alguns esforços esparsos 

de treinamento para que o valor histórico e artístico das peças pudesse ser levado em consideração, 

bem como suas gemas, porém as condições de trabalho eram bastante complexas. As joias eram 

avaliadas não para venda, mas como garantia de empréstimo. Caso o proprietário perdesse as joias, 

elas teriam que ser leiloadas e, segundo ele, “[...] quase não há mercado para joias de segunda 

mão no país. A maioria dos compradores de leilões é composta de joalheiros interessados em 

desmanchar as peças para fazer novas”. Ele ainda observa: “[...] eles não pagariam por critérios 

subjetivos e questionáveis, apenas pelo valor do metal e dos diamantes”.

Peter Stallybrass, ao explicar a transição de objeto à mercadoria na penhora de roupas e 

enxoval de casa, confirma que o penhor só recebe aquilo para o que há mercado (2012, p. 27). 

Mais adiante, ele narra idas e vindas do casaco de Karl Marx à loja de penhor e apresenta o 

aspecto mais importante dessa transição:

[...] as relações com o dono da loja de penhores eram estruturalmente conflitivas. 
Pois era na loja de penhores que a vida dupla das coisas aparecia em sua forma mais 
contraditória. As coisas a serem penhoradas podiam ser necessidades domésticas 
e símbolos de realização e sucesso, mas elas eram também, com frequência, 
o repositório da memória. Mas penhorar um objeto é desnudá-lo de memória. 
Pois somente se um objeto é desnudado de sua particularidade histórica ele pode 
novamente se tornar uma mercadoria e um valor de troca. Da perspectiva da loja 
de penhores, qualquer valor que não seja valor de troca é um valor sentimental, 
um valor que deve ser removido do objeto para poder ser ‘livremente’ trocado no 
mercado. (p. 65)

Ele, que já havia dito no início de seu texto que, ao contrário das roupas, as joias 

são “[...] duradouras, elas ridicularizam nossa mortalidade, imitando-a apenas no arranhão 

Fig. 217 – Conjunto de joias para avaliação, 2015.
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ocasional” (p. 11), sublinha a perda do valor monumental dos objetos e de sua biografia no 

processo de ressignificação que passa pelo mercado e torna os objetos mercadorias novamente. 

Não é sem algum desconforto que muitas pessoas encaram essa transição e a consequente 

perda de memória.

Uma entrevistada disse que não voltaria a penhorar as joias que pertenceram à sua avó. 

A avaliação deixou de lado as lindas pérolas e camafeus italianos. Também não considerou 

as águas-marinhas, esmeraldas, citrinos, ametistas e turmalinas que a senhora tinha tanto 

orgulho de usar. Ela disse que “[...] o valor obtido foi muito baixo e a preocupação com 

o pagamento em dia das parcelas do empréstimo era muito alta. Fiquei apavorada de não 

conseguir de volta as joias. Fiquei imaginando o que o resto da família diria, se descobrisse 

o que eu tinha feito”.

Além da preocupação com a perda, as surpresas na avaliação são muito comuns. Uma 

pessoa que respondeu o questionário disse ter descoberto que seu “[...] pequeno tesouro não 

valia nada”, quando, em uma emergência, decidiu ir à Caixa para levantar recursos. Isso não 

é incomum. A trama do romance Jóias de Família49  gira em torno de um raro rubi ‘sangue de 

pombo’ – rubi de cor vermelha altamente saturada e de excepcional qualidade normalmente 

proveniente da Birmânia, atual Myanmar – e da descoberta de que esse último bem precioso 

de uma família ou havia sido substituído por uma gema sintética, sem que sua proprietária 

soubesse, ou nunca fora precioso.

Há pessoas que não têm vínculos com suas joias. Elas vêm e vão com suas peças do 

prego sem nenhuma preocupação. Uma entrevistada conta que descobriu que sua mãe sempre 

empenhava as joias. Olhando a documentação e as datas de cada transação, a filha entendeu que 

ela o fazia para viagens, festas de família, imprevistos domésticos ou problemas de saúde. As 

joias, que ela nunca usava, eram apenas uma reserva de valor. Ela fazia isso com tal frequência 

que sequer retirava as joias dos envelopes lacrados, quando os resgatava na Caixa. Diante 

disso e com poucas reminiscências vinculadas às joias, a família decidiu vendê-las em leilão e 

compartilhar o valor obtido entre os herdeiros.

Despindo as joias dos 5 valores universais que podemos atribuir a elas – artístico 

ou visual, histórico, social, emocional ou pessoal, e econômico (UNGER, 2011, p. 314) – 

o que resta é que “[...] the jewellery should be treated as an instrument in the way people  

 

49 TAVARES, Zulmira Ribeiro. Jóias de família. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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relate to each other. It must be seen as an expression of the way they want to live and 

adorn themselves” (p. 318)50.

Entretanto, em raras ocasiões, elas se apresentam como um investimento excepcional. 

Uma entrevistada relatou que um comprador, ao deixar passar a oportunidade de adquirir uma 

peça de alta joalheria em evento privado de lançamento da coleção, teve que desembolsar 50% 

a mais do que o valor original, quando finalmente se decidiu pela compra. No período de seis 

meses, quase toda a coleção fora vendida com a grande repercussão de seu lançamento na 

mídia. A gema principal havia se tornado raríssima devido a problemas políticos em seu país 

de origem. E, como ela mesma disse, “[...] o mercado se comporta de forma imprevisível. A 

simples presença de um colar da coleção em um evento de tapete vermelho da temporada fez 

com que a demanda se tornasse incontrolável”. E mais: “havia gente pedindo para novas peças 

serem feitas, o que era totalmente fora de questão, porque são anos de busca de gemas e pelo 

menos 18 meses para ser confeccionada uma joia desse padrão”.

 Outro interlocutor, também do mercado de luxo, contou caso semelhante. Uma mulher, 

após um divórcio litigioso, procurou em sigilo a joalheria de origem de um importante anel 

de diamante e obteve um valor muito acima do que a avaliação dos advogados indicara. Essa 

situação, sem dúvida, se restringe à alta joalheria (Fig. 218), na qual quase sempre é possível 

um bom retorno pelo investimento, devido ao seu grande valor intrínseco e ao prestígio sempre 

crescente de algumas marcas (Fig. 219).

50 “[...] as joias devem ser tratadas como um instrumento da maneira como as pessoas se relacionam umas com 
as outras. Deve ser vista como uma expressão do modo como elas querem viver e se adornar” (UNGER, 2011, p. 
318, tradução da autora.) 

Fig. 218 – O diamante Tiffany na vitrine da loja da 5ª Avenida em Nova York, em 2013.
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Esse mesmo mercado é, no entanto, francamente predatório quando não se trata de alta 

joalheria ou marcas de renome internacional. Ele é capaz de relegar à destruição peças de 

qualidade e de valor histórico com a intenção de obter metal nobre a custo baixo. Eventualmente, 

ele também é pouco ético.  Uma grande quantidade de falsificações de joias antigas está à venda, 

bem como reproduções dos modelos disponíveis atualmente nas grandes joalherias. Somente 

quando as joias alcançam o ambiente seguro de antiquários e leiloeiros de boa reputação sua 

destruição ou a produção de réplicas pode ser evitada, pois esses facilitadores são capazes de 

localizar um novo guardião para elas.

Ao contrário do que acontece em um ateliê de joias, no qual as pessoas comparecem 

com o desejo de narrar suas histórias e as histórias de suas peças, antiquários e leiloeiros têm 

dificuldade de obter informação de seus clientes. A situação de venda de joias, muitas vezes 

de família, parece ser mais vexatória do que a de penhora, quando ainda se tem a esperança de 

reaver as peças ao final da transação. Só há uma situação em que esse constrangimento não se 

faz presente: quando a pessoa não tem herdeiros. Nessa situação, ela faz questão de contar suas 

reminiscências para um interlocutor atento. Ela acredita que, dessa forma, suas histórias não 

desaparecerão com ela. Alguém pode transmiti-las aos novos guardiões.

Um jovem antiquário, que apenas começa no ramo, ilustra essa situação. Um senhor 

perdeu sua esposa e decidiu se desfazer de quase tudo que havia no enorme apartamento, 

onde viveram toda a vida juntos, para morar em um espaço menor. Cada móvel, cada obra 

de arte, cada joia e até utensílios domésticos guardavam memórias de uma vida bem vivida. 

Foram muitos dias de avaliação cuidadosa do acervo e, segundo ele “[...] de inestimável 

aprendizado e emoção. A memória viva de cada peça estava ali na minha frente. Ele foi 

se lembrando de histórias das quais nem sabia que era capaz de lembrar”. O relato desse 

Fig. 219 – As marcas de cada peça à venda em destaque em vitrine de loja do 
Diamond District na Rua 47, em Nova York, 2013.
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encontro segue: “[...] suas viagens, suas conquistas profissionais, a construção de todo 

aquele acervo passou diante dos meus olhos. Ele sabia o quando e o porquê de cada joia que 

deu à esposa”. O antiquário conclui, dizendo: “[...] sei que não fui capaz de registrar tudo 

o que ele me contou, mas vou passar a emoção daqueles dias para cada pessoa que adquirir 

um dos seus bens. Um pouco de sua alma seguirá com cada peça que sair da minha loja”. 

Ele aparenta não ter receio dos valores sentimentais.

Uma senhora que trabalha há 45 anos com compra e venda de joias dá o depoimento 

oposto: “[...] as pessoas chegam aqui envergonhadas. Parecem que estão fazendo algo 

errado. Algumas tentam disfarçar que vendem suas joias por necessidade. Delas, não consigo 

quase nenhuma informação sobre as joias, para facilitar meu trabalho”. A entrevista segue, 

detalhando que, se por um lado as pessoas fazem de conta que não têm nenhum vínculo 

com as peças, por outro, começam a contar pequenos fragmentos de histórias, quando se 

decepcionam com o valor da avaliação. Essa senhora ainda informou que costuma sugerir 

que as pessoas fiquem com alguma joia de menor valor, quando percebe que a situação é 

particularmente difícil para o vendedor.

Um leiloeiro revelou ter uma experiência diferente. Ele conta que, como as peças que 

são leiloadas costumam ser de valor mais elevado, algumas vezes não há memórias atreladas 

às peças porque elas passam quase todo o tempo guardadas em gavetas e cofres. Segundo ele: 

“[...] joias de grande monta costumam vir acompanhadas de documentação comprobatória de 

compra. Quando muito elas são acompanhadas de um comentário sobre a última vez em que 

foram usadas ou porque foram ganhas”. Leilões de joias parecem guardar alguma semelhança 

com a penhora. Há certo distanciamento com relação ao processo, talvez porque elas ainda 

possam ser recuperadas, caso não atinjam o lance mínimo. Também pode ser porque os valores 

alcançados costumam ser mais elevados do que em outras circunstâncias de venda e isso seja 

um consolo para quem se desfaz delas.

Melhor ânimo têm as pessoas que se encontram com esses facilitadores na outra etapa 

do processo: a compra. Embora não tenhamos tradição no mercado de joias de segunda mão 

no país, a aquisição de peças usadas ganhou impulso com o crescimento do interesse por peças 

vintage, o consumo consciente e o upcycling – reutilização de peças para criação de novas – e 

as repetidas crises econômicas enfrentadas pela população.

A clientela dos antiquários, brechós e leilões é muito variada, assim como as joias 

oferecidas (Fig. 220). Há pessoas interessadas em encontrar joias únicas, diferentes do que 
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está disponível no mercado. Há quem esteja apenas em busca de adquirir joias por um preço 

mais em conta. Existem pessoas deliberadamente tentando refazer memórias, buscando peças 

semelhantes às que já possuiu ou viu alguém próximo possuir. E, por último, há o colecionismo 

de joias e seus colecionadores, tema que será discutido mais adiante, ainda neste capítulo.

As feiras de antiguidades que acontecem nos fins de semana costumam atrair pessoas 

dedicadas a garimpar peças curiosas ou boas pechinchas (Fig. 221). Trabalhando há 21 anos 

nessas feiras, uma entrevistada contou que se diverte muito até hoje, especialmente quando 

alguém se aproxima de sua banca e encontra peças que trazem lembranças de joias e bijuterias 

que pertenceram a suas mães, avós e bisavós. Ela narrou que duas irmãs ficaram encantadas ao 

ver uma peineta espanhola de carey e ouro – pente de casco de tartaruga usado para sustentar 

a mantilha sobre a cabeça –, semelhante a que sua avó tinha sobre a penteadeira: “[...] elas não 

sabiam que fim levou a peineta nem a mantilha, que ficava guardada numa caixa perfumada. 

Nunca viram a avó usando nenhuma das duas, mas as lembranças da casa que visitavam na 

infância brotaram durante nosso papo”.

Fig. 220 – Vitrine de antiquário, no Salão de Artes de São Paulo, em 2015.

Fig. 221 – Banca de joias em feira de antiguidades de São Paulo, em 2016.
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As joias e bijuterias antigas são particularmente procuradas por mulheres de todas 

as idades com informação de moda e com interesse específico em alguma época. Algumas 

procuram anéis art déco, outras querem grandes brincos de pressão dos anos 1950 ou pequenos 

brincos do período vitoriano, outras gostam das pulseiras de baquelita dos anos 1940. Algumas 

mulheres que responderam o questionário confirmam esse gosto por joias de épocas diversas, 

dizendo que essas peças são mais interessantes porque ninguém tem peças iguais a elas.

Um antiquário afirmou ter passado a garimpar longos brincos georgianos depois que 

uma cliente procurou por eles em uma visita: “[...] ela tinha fotos recentes no celular de atrizes 

e mulheres famosas usando esses brincos. Havia até uma capa de revista internacional. Eu não 

sabia que eles estavam na moda. De repente, todas queriam brincos antigos”.

Um leiloeiro explica que alguns clientes compram joias para repor o que foi perdido. 

Uma delas comprou várias peças para presentear suas filhas e netas depois que as joias 

de família foram roubadas de um cofre de banco. Outra, que revelou a ele não ter joias 

de família, ocasionalmente compra peças para usar em dias especiais. Ele conta que ela 

comprou um colar de 5 voltas de pérolas e um anel de diamante para o casamento da filha, 

porque o noivo era de uma família tradicional e “[...] não ficaria nem bem ela estar no altar 

sem joias de família”.

Um comerciante de relógios antigos disse ter um cliente que adquire todos os exemplares 

encontrados por ele de certo modelo e marca. O motivo é simples: “[...] meu cliente perdeu o 

relógio do bisavô que ganhou de formatura de seu pai. Ele tem certeza que um dia vai encontrá-

lo”. O profissional já se pegou observando relógios de outras marcas e modelos, porque acredita 

que a memória é traiçoeira: “[...] havia uma inscrição na parte interna que o diferenciaria de 

todos os outros, mas, enquanto isso, ele segue obstinadamente comprando relógios. Queria ter 

mais clientes como ele”. 

Talvez o aspecto mais relevante dos leilões como espaço de ressignificação seja a sua 

capacidade de incrementar o valor de joias em função de seus proprietários. As mais famosas 

vendas de coleções particulares pertencentes a uma só pessoa foram os leilões da coleção de joias 

da Duquesa de Windsor, realizados pela Sotheby’s de Genebra, em abril de 1987 e novamente 

em novembro de 2010, e o leilão da coleção de Elizabeth Taylor, realizado pela Christie’s de 

Nova York, em dezembro de 2011. Os exemplos nacionais são poucos e os dois principais leilões 

aconteceram no exterior. Não se sabe se brasileiros deram lances ou arremataram peças. Em maio 

de 2008, a Sotheby’s de Genebra leiloou as joias de Lily Marinho (Fig. 222). Em maio de 2012, a 
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Christie’s também de Genebra levou a leilão a coleção de joias de Lily Safra. Nos cinco casos, o 

valor de martelo das peças foi significativamente afetado pela procedência das joias51.

Comerciantes, penhores, antiquários e leiloeiros são facilitadores que captam joias 

e as colocam novamente no mercado, com a possibilidade de ganhar novos significados e, 

eventualmente, encontrar novos guardiões. Há um grande potencial de crescimento desse 

negócio, faltando apenas ampliar o público para as joias de segunda mão. Ainda há muito 

preconceito contra peças que já estiveram sobre outros corpos, mas apenas os anônimos, e seu 

valor intrínseco muitas vezes as desviam para a destruição. Caberia aos observadores começar 

a mudar esse cenário e prolongar ainda mais a biografia das joias.

 4.1.2 Os observadores

Grande parte da informação sobre joias que circula tem sua origem no universo de moda, 

inclusive a que está presente nas redes sociais. Nas principais redações nacionais, costuma haver 

na editoria de moda alguém que se dedica às joias, bijuterias e acessórios e tem particular interesse 

pelo assunto. Algumas pessoas se especializam no próprio exercício da profissão e oferecem uma 

informação correta e detalhada sobre os grandes lançamentos de coleções de joias, nacionais e 

internacionais. Entretanto, a semelhança nos textos dessa cobertura nos diversos veículos deixa 

entrever que pouco se avança em conteúdo, sendo muitas vezes usado o texto do release das 

51 Os resultados das vendas podem ser encontrados nos sites das casas de leilão, exceto o de 1987: <http://
www.sothebys.com/en/auctions/2008/magnificent-jewels-noble-jewels-and-jewels-from-the-collection-of-lily-
marinho-ge0802.html>; <http://www.sothebys.com/en/auctions/2010/exceptional-jewels-and-precious-objects-
formerly-in-the-collection-of-the-duchess-of-windsor-l10055.html>; <https://www.christies.com/elizabethtaylor/
saleroom_legendary_jewels.aspx>; <https://www.christies.com/sales/jewels-for-hope-the-collection-of-mrs-lily-
safra-may-2012/index.aspx>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

Fig. 222 – Catálogos dos leilões de Lily Marinho e Elizabeth Taylor.
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próprias joalherias. Em suma, até o momento não temos especialistas em joias nas revistas de 

circulação nacional, embora haja um jornalismo especializado de circulação restrita à indústria.

Há duas exceções a esse quadro. Durante os anos 2000, a Carta Editorial publicou 

a revista Vogue Joias e Vogue H. Stern que acompanhavam seu principal produto: a revista 

Vogue. A primeira tinha periodicidade semestral e a segunda, anual. Nessa mesma época, o 

Portal Joia BR, comandado por uma jornalista, uma professora universitária e uma designer de 

joias, noticiava e reunia informação de toda a cadeia de valor da joia e também era a principal 

ferramenta de formação de público consumidor de joias no país. Ele encerrou suas atividades 

em 2017, deixando uma lacuna no mercado.

Uma entrevistada respondeu à pergunta sobre os critérios para eleição das joias que 

aparecem em editoriais e reportagens da revista em que trabalha, da seguinte forma: “[...] 

é inegável que o principal critério é comercial. A prioridade é das empresas que anunciam 

na revista”. Ela continua, dizendo: “[...] muitos outros joalheiros encaminham seu trabalho 

através de assessorias de imprensa e alguns conseguem ser publicados”. Nesse caso, o critério é 

estético e está nas mãos do profissional encarregado da produção do styling. Outra entrevistada 

confirmou essa informação e acrescentou: “[...] é muito difícil penetrar nesse meio sem contatos 

privilegiados. O mercado editorial está encolhendo e disputa com as redes sociais a atenção 

das pessoas”. Ela vai mais longe e vaticina: “[...] as revistas impressas que sobreviverem 

provavelmente se dedicarão a uma curadoria mais elaborada, porque estarão voltadas para um 

trabalho mais lento e minucioso que as diferencie do conteúdo online”.

No momento, o que temos são revistas para o público feminino com alguns editoriais sobre 

joias por ano. Nos meses de dezembro de 2016, maio de 2017, dezembro de 2017 e maio de 2018, 

foram observados os conteúdos sobre joias nas seguintes revistas: Vogue, Elle, Bazaar, L’Officiel, 

Marie Claire, Claudia, Estilo e Glamour. Essas edições foram escolhidas por corresponderem 

às datas de maiores volumes de venda de toda a cadeia produtiva de joias, ou seja, o dia das 

mães e as comemorações de fim de ano. Sem pretensão de realizar uma análise de discurso ou 

uma leitura semiótica, apenas buscou-se identificar se havia nessas revistas alguma referência 

em seus conteúdos a ritos de passagem, joias de família, heranças futuras, narrativas, memória, 

identidade ou afeto, em suma, os significados que vinham emergindo da investigação.

Nessas revistas, a função dos acessórios é enfeitar. Joias e bijuterias aparecem associadas 

às palavras ‘brilho’ e ‘poder’. Marcas nacionais e estrangeiras são mescladas nos editoriais, assim 

como peças de todo o espectro de valores. Diamantes – brilhantes e poderosos – são comentados 
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em todas as revistas observadas. Há referências esparsas a ‘amor’ e a ‘tesouro’. Editoriais variam 

muito pouco em seus temas: flores, geometria, modernismo e surrealismo. Esses dois últimos 

temas foram muito influenciados por diversos lançamentos internacionais e nacionais ocorridos 

no período estudado. A única referência constante é a necessidade de brilhar.

Duas dessas revistas mantêm seção fixa sobre joias: Vogue e Bazaar, mas é a Elle que 

traz mais conteúdo sobre o assunto. Em todos os exemplares observados, há poucas referências, 

sempre indiretas, ao significado da joia. Na Elle, em um perfil de artista plástica, comenta-se 

que os colares são do acervo da mãe e avó da artista52. Em outro número, a revista descreve em 

uma nota, peças “[...] cheias de memória afetiva”, tratando da coleção criada por uma joalheria 

após o casamento de uma das sócias53.

Em maio de 2017, a Elle traz em sua edição de aniversário a seguinte chamada de capa: 

“[...] fall in love. Laços afetivos, coleções colaborativas, peças cheias de valor simbólico e 

um discurso de corações e braços abertos costuram um novo momento da moda”54. Em seu 

interior, trata das marcas internacionais e nacionais de moda que revisitam seus acervos, criam 

novas peças com estética vintage e materiais de divulgação com forte apelo emocional. Não há 

qualquer referência a joias e seus significados. O mesmo acontece com a L’Officiel de maio de 

2018, que traz na capa a chamada: “[...] moda afetiva. O hype do vintage, roupas que trazem 

memórias de família e acessórios que você vai amar usar”55. (Fig. 223)

 

 A Glamour, que se destina ao público jovem, apresentou uma matéria de 6 páginas sobre 

a compra da primeira joia56. A Estilo, que tem como linha editorial servir como um guia de moda,  

52 EVANGELISTA, Matheus. Vida de artista. ELLE, São Paulo, v. 29, n. 355, p. 66-69, dez. 2017.
53 ELLE. São Paulo: Editora Abril, v. 30, n. 360, mai. 2018. p. 52. 
54 ELLE. São Paulo: Editora Abril, v. 29, n. 348, mai. 2017.  
55 L’OFFICIEL. São Paulo: Escala Jalou, v. 5, n. 59, mai. 2018.  
56 FUZARO, Nathália. Minha primeira joia. Glamour, São Paulo, v. 6, n. 62, p. 97-102, mai. 2017.

Fig. 223 – Capas das revistas Elle, de maio de 2017, e L’Officiel, de maio de 2018.
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apresentou um guia de compras de joias57 com uma nota sobre peças clássicas para o cotidiano, 

que vão “[...] além do tempo”.

A função dessas revistas é vender produtos de moda. Ao tratar de temas como memórias, 

narrativas e laços afetivos, não se pode esperar que estivessem se referindo a explorar o porta-

joias da família, comprar peças no mercado de segunda mão, encomendar joias para artesão 

e artistas ou renovar uma peça fora de uso. No entanto, era esperado que ao menos se fizesse 

referência aos principais argumentos de vendas de joias: os ritos de passagem, as provas de  

amor eterno, as heranças futuras. Parece que a indústria da joia não se deu a conhecer nem se fez ouvir 

até o momento nesses veículos, embora as grandes joalherias tragam esses apelos em seus anúncios. 

Outra fonte de informação de moda para o público é o trabalho de personal stylists 

que não apenas atendem seus clientes, como produzem conteúdo online. Os profissionais 

entrevistados foram unânimes em dizer que seu trabalho inclui se debruçar sobre o acervo dos 

clientes, para conhecer seu estilo pessoal, entender suas necessidades e incentivar o uso do 

que eles já possuem, inclusive joias. Não há uma preocupação específica com o significado de 

cada peça, mas eles acreditam que ter um significado seja importante tanto para que elas sejam 

eleitas para o uso, quanto para que exerçam uma influência positiva na autoestima de seus 

donos. Os entrevistados não souberam explicar os mecanismos pelos quais isso aconteceria, 

porém acreditam no valor do acessório para “[...] empoderar as pessoas, deixá-las bonitas e 

elegantes. Tudo o que vestimos reflete quem somos e essa informação chega até os outros. Joias 

de qualidade e indémodables – clássicas, que não saem de moda – transmitem sofisticação”. 

Esse depoimento deixa claro que o aspecto comunicacional do que colocamos sobre o corpo 

seja o mais importante para esses observadores.

Deixando a moda e pensando em outras produções de conteúdo, foram entrevistados 

pesquisadores que têm a joia como tema de trabalho, na academia ou fora dela. Uma das 

entrevistadas derivou seu interesse da moda. Estudando acessórios, percebeu a perenidade das 

joias e resolveu se dedicar a seu estudo. Outro pesquisador encontrou em fontes primárias no 

arquivo de sua cidade muitas referências a joias em testamentos e inventários, enquanto fazia a 

árvore genealógica de famílias da região, e está começando um estudo para mapear como elas 

circulavam entre essas pessoas. Uma artista plástica, após anos trabalhando na fronteira das  

artes decorativas com as artes plásticas, encontrou textos que discutem o status das joias e está 

desenvolvendo peças a partir dessas leituras. Nenhum desses pesquisadores tem relação direta 

57 PEDROSO, Marina. Para você virar uma expert quando o assunto for joias. Estilo, São Paulo, v. 15, n. 183, p. 
74-77, dez. 2017. 
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ou uma história particularmente significativa com joias, mas o entendimento de que elas têm 

significados que eles desconheciam foi o que os atraiu para o tema. Resta aguardar para que 

mais investigações sobre joias sejam realizadas e esse interesse se amplie.

Há uma área em que a joia tem despertado mais interesse. Muitos estudantes de desenho 

de produto têm optado por buscar conhecimentos específicos sobre o universo das joias:  

“[...] havia na minha faculdade uma disciplina eletiva de joias. Eu me inscrevi de pura curiosidade 

porque adoro joias e bijuterias. As aulas me fizeram ver que a pequena escala das joias me 

agradava muito e estou fazendo meu TCC sobre o assunto”. Outro estudante disse: “[...] de olho 

no mercado de trabalho, resolvi fazer joias. Além disso, posso usar o laboratório da universidade 

para produzir e vender enquanto termino o curso e procuro emprego”. Ele continua: “[...] essa 

experiência está me permitindo aprender mais sobre o assunto e ter certeza do que quero fazer 

quando me formar”. Uma jovem recém-formada disse que descobriu as joias no final do curso 

de graduação e isso a fez explorar suas próprias peças, as joias da mãe e das tias, bem como 

as bijuterias de todas. Ela tem se dedicado a renová-las e está buscando em brechós e feiras de 

antiguidades mais peças para trabalhar com o que ela chama de “[...] upcycling de acessórios 

para criação de joias com significado e cheias de histórias”.  Esse movimento pode fazer com 

que mais estudos sejam realizados e mais conhecimento seja produzido e compartilhado.

A produção de conteúdos não é muito expressiva, porém ela tem a capacidade de manter 

assuntos como acessórios, adornos, bijuterias e joias presentes no imaginário das pessoas. 

Infelizmente, essa presença ainda não avançou de modo a garantir que a joia seja reconhecida 

como uma possibilidade para todos, em vez de ser considerada como um produto de luxo e 

inacessível à maioria. Seria necessário que o mercado de segunda mão deixasse de sofrer com 

o preconceito para que mais pessoas tivessem acesso a sua primeira joia. Aparentemente, é na 

combinação dos interesses dos facilitadores com os observadores que isso poderia acontecer. 

Esse movimento já se instalou na moda, em que os brechós ganham cada dia mais importância, 

mas ainda não deu sinais de se aproximar da joalheria.

 4.1.3 Os arranjadores

Quando as joias não estão dispostas sobre os corpos, elas podem estar em porta-

joias, cofres, caixas, gavetas, armários, vitrines e reservas técnicas. Algumas pessoas são 

cuidadosas com elas, outras são displicentes. Joalheiros sugerem que devem ser guardadas 
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em embalagens individuais para que o atrito não as danifique. Personal stylists ensinam que 

elas devem ficar o tempo todo à vista para que sejam usadas. Cada guardião encontra sua 

forma particular de lidar com as joias. Entretanto, algumas formas de relacionamento são 

especiais, porque tratam de ampliar o número de peças constantemente e também de buscar 

sentido para o todo. Colecionadores, curadores e museólogos são os ressignificadores que 

arranjam as joias e constroem narrativas, para que vejamos nexo em seus conjuntos e novos 

significados possam emergir.

A quantidade de joias não determina se um conjunto é uma coleção, porém costuma 

ser um indicador para a maioria das pessoas. Uma colecionadora relata: “[...] no dia em 

que me dei conta de que minhas joias não cabiam mais no closet e estavam avançando 

por outros espaços da casa, comecei a pensar em organizá-las”. Não necessariamente essa 

vontade acontece depois que já se possui um volume significativo de joias. Uma coleção 

pode ser iniciada a partir de um interesse específico e já nasce de forma ordenada (Fig. 224, 

225 e 226). Uma senhora conta que ganhou na juventude um broche art déco de platina e 

ficou encantada com seu desenho. Sempre que tinha a oportunidade de comprar uma joia, 

buscava algo que lembrasse aquele estilo. Com o passar do tempo, começou a visitar feiras, 

antiquários e leilões, adquirindo broches do período, fossem eles “[...] joias de fantasia ou 

joias valiosas”. Sua coleção é tratada como uma preciosidade e fica em uma caixa de joias feita 

especialmente para guardá-la. Nos últimos anos, a coleção tem se expandido com lentidão: 

“[...] já quase não compro broches. Só aqueles que me encantam nas minhas raras incursões 

a feiras e antiquários, principalmente em viagens”. Além disso, sua coleção sofre desfalques: 

“[...] toda vez que uma de minhas netas e sobrinhas netas tem um evento importante, elas 

tomam emprestado algum brochinho, se apaixonam e nunca devolvem”.

Fig. 224 – Coleção de joias art déco do joalheiro Jean Deprés, pertencente ao artista plástico Andy Warhol.  
Fig. 225 e 226 – Catálogos do leilão do espólio do artista em que foram vendidas pela Sotheby’s, em 1988. 

Fonte: <http://seamanschepps.com/blog/2012/06/15/andy-warhol-secret/>.
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É interessante notar que as joias podem ir e vir das coleções sempre e quando seus 

proprietários desejarem usá-las. Uma entrevistada, que coleciona peças art nouveau, faz uso 

cotidiano de suas peças: “[...] gosto de usá-las todos os dias. Claro que reservo as mais especiais 

para grandes ocasiões, mas estou sempre com alguma peça. Elas se sentiriam abandonadas, se 

eu não as usasse. Para que ter uma coleção linda se não for para usá-las?”

No entanto, há colecionadores que as retiram de uso de forma definitiva, deixando-

as guardadas em locais fechados, onde estão disponíveis apenas para serem apreciadas. Uma 

colecionadora de joias antigas e um colecionador de joias etnológicas mantêm suas peças 

meticulosamente arrumadas e guardadas, com fichas descritivas. Essas mesmas pessoas 

informaram que suas peças são periodicamente revisadas, no caso das joias antigas, por um 

ourives e, no caso das outras, por um conservador especializado.

A prática da coleção parece trazer consigo certo compromisso com seu cuidado e sua 

documentação. Há relatos feitos por ourives e antiquários de muitos casos de pessoas que 

guardam suas joias, entendendo-as como coleção ou não, acompanhadas de registros escritos 

de sua posse e uso (Fig. 227 e 228).

Ainda com respeito às peças que são usadas, há uma tipologia específica que reflete 

o próprio conceito de colecionismo: a pulseira de berloques, ou pulseira de charms – como 

passou a ser conhecida em anos recentes (Fig. 229). De origem imprecisa, mas provavelmente 

relacionada ao uso de amuletos e talismãs no período greco-romano, elas se tornaram comuns 

na Inglaterra vitoriana (NEWMAN, 2000, p. 64). A pulseira de berloques foi largamente 

utilizada como marcador de momentos importantes na vida das jovens no século passado. Pais, 

familiares, amigos e namorados presenteavam as meninas com pequenos berloques que se 

Fig. 227 e 228 – Bilhetes guardados com joias.  
Fonte: Imagens cedidas por Odenício Junior Marques e Rodney Carroll.
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iam acumulando em pulseiras de elos ou rígidas. Muitas mulheres continuavam essa tradição 

durante toda a vida e há exemplares repletos desses pequenos elementos. Já nesse século, as 

pulseiras ganharam novo impulso com um colecionismo menos atento às marcações de tempo e 

ritos de passagem do que à ideia de estar atualizado através do consumo e acumulação de peças 

lançadas periodicamente pela indústria.

As joias ainda não conquistaram seu merecido espaço nos museus, embora entre as 

doações recebidas quase sempre haja alguma peça. Elas normalmente vão para a reserva 

técnica das instituições por motivos de segurança e lá permanecem indefinidamente. Fato é 

que, ao anunciar que há joias no acervo, independente do tipo de joia e de material, é preciso 

redobrar os cuidados com a segurança. Sem dúvida, o significado mais aderente à palavra 

‘joia’ é riqueza e valor de troca.

 Historicamente, a joia ainda não conseguiu penetrar nas instituições e suspeita-se que 

uma das causas seja a discussão sem fim em torno do status da joia.  Lugares-comuns que 

colocam a joia como algo caro e inacessível ou como artístico e igualmente inacessível ou, 

ainda, como exótico e completamente inacessível não contribuem para ela encontrar seu lugar 

nos museus. Poderíamos também acrescentar que nem nas universidades. 

Liesbeth den Besten argumenta, em seu texto The life of jewellery in museum collections: 

the Netherlands, a case study, ao tratar de espaços expositivos que se assemelham a cofres que:

[…] This model reflects jewellery’s fate: that it is supposed to shine and sparkle, 
be made from exquisite materials and be worn by kings, nobility, rich citizens, 
and specially women. It therefore needs the atmosphere of a treasure house or 
a jewellery box. In such a context, the only function of jewellery seems to be 
its monetary value. True enough, one of jewellery’s functions is indeed act as 
a placeholder for money, as safe investment (one that is often commented upon 
by contemporary makers), but jewellery has so much more to offer. Since time 

Fig. 229 – Pulseira de berloques. Fonte: Acervo pessoal.
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immemorial it has been a social intermediary, reflecting alliances, dignity, marital 
status, subordination, distinction, religious beliefs, protection, loss, political 
convictions, derision, and more. It has been used in rituals and is integral to the 
domain of intimacy and touch. However, when perceived in these multifarious 
ways, jewellery enters the realm of anthropology and sociology, which does not 
match the strategy of art museums. (2017, p. 50)58

O outro aspecto de seu argumento refere-se à caixa branca como espaço expositivo:

[…] By pretending that jewellery is art, its advocates try to give it a higher status, 
but by granting jewellery an art status, its isolation is a fact. Contemporary 
jewellery functions in a different way than historic jewellery, which was much 
more a part of daily life. One aspect, however, is quite similar: this jewellery is 
also made for wearing. Its role is to engage with the body and the person wearing 
it, and to act as a signifier. This connection with people, and with the human scale, 
is seldom highlighted in art museums. On the contrary, by exhibiting jewellery on 
a horizontal plane, a distance is created – the jewellery pieces become art objects, 
miniature sculptures with aesthetical presence, but lacking a meaning related to 
the wearer. The simple addition of photography in jewellery exhibitions could be 
revealing. After all, this kind of jewellery is extraordinary and therefore needs 
more attention and care when being displayed”. (DEN BESTEN, 2017, p. 51)59 

 Tanto o cofre escuro (Fig. 230) quanto a caixa branca (Fig. 231) são as formas como os 

grandes museus nascidos da ideia do gabinete de curiosidades se relacionam com as joias. O 

esforço colecionista, acumulador e, frequentemente, espoliador desse tipo de instituição até hoje 

anima muitos museus. A joia é um entre tantos outros artefatos culturais. Ela fica distribuída 

por todos os departamentos, talvez seguindo uma linha de tempo, talvez separada por local de 

origem, mas sempre em um desses arranjos que tentam contemplar toda a produção humana 

(Fig. 232 e 233). Raras exceções permitem que as joias sejam apresentadas como um conjunto, 

em um único espaço expositivo: o Victoria and Albert Museum de Londres, o Musée des Arts 

Décoratifs de Paris e o Staatliche Museen de Berlim. Coincidentemente, três instituições com 

curadoria especializada e programas de pesquisa sobre seu acervo de joias.

58 “[...] Este modelo reflete o destino da joalheria: supostamente reluzir e brilhar, ser feita de materiais requintados 
e ser usado por reis, nobreza, cidadãos ricos e especialmente mulheres. Por isso, precisa da atmosfera de um cofre 
do tesouro ou de uma caixa de joias. Nesse contexto, a única função da joalheria parece ser o seu valor monetário. 
É verdade que uma das funções da joalheria é realmente atuar como uma reserva de valor, como um investimento 
seguro (o que é frequentemente comentado pelos joalheiros contemporâneos), mas a joalheria tem muito mais a 
oferecer. Desde tempos imemoriais, ela tem sido um intermediário social, refletindo alianças, dignidade, estado 
civil, subordinação, distinção, crenças religiosas, proteção, perda, convicções políticas, zombaria e muito mais. 
Tem sido usada em rituais e é parte integrante do domínio da intimidade e do toque. No entanto, quando percebida 
dessa forma multifacetada, a joia entra no campo da antropologia e da sociologia, o que não combina com a 
estratégia dos museus de arte” (DEN BESTEN, 2017, p. 50, tradução da autora). 
59 “[…] Ao fingir que a joalheria é arte, seus defensores tentam lhe dar um status mais elevado, mas ao conceder à 
joalheria um status de arte, seu isolamento é um fato. A joalheria contemporânea funciona de maneira diferente da 
joalheria histórica, que fazia muito mais parte da vida cotidiana. Um aspecto, no entanto, é bastante semelhante: 
essa joia também é feita para ser usada. Seu papel é envolver o corpo e a pessoa que a usa e agir como um 
significante. Essa conexão com as pessoas e com a escala humana raramente é destacada nos museus de arte. 
Ao contrário, ao exibir joias em um plano horizontal, cria-se uma distância – as peças se tornam objetos de arte, 
esculturas em miniatura com presença estética, mas sem significado relacionado com seu portador. A simples 
adição da fotografia em exposições de joias pode ser reveladora. Afinal, esse tipo de joalheria é extraordinária e, 
portanto, precisa de mais atenção e cuidado ao ser exibida” (DEN BESTEN, 2017, p. 51, tradução da autora). 
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Em museus de menor porte, a joia aparece na composição de uma crônica de costumes, 

sendo apenas uma ilustração, um fragmento da intimidade de alguma personagem, um 

detalhe curioso, como um anel de Evita Perón (Fig. 234) ou um colar da Marquesa de 

Santos (Fig. 235).

Fig. 230 – Exposição Pérolas com acervo e expografia do Qatar Museums,  
realizada no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em 2014.

Fig. 231 – Exposição temporária do colar de René Lalique no Museum of Modern Art de Nova York, em 2013.

Fig. 232 – Colar de besouros exposto no setor de Entomologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2015. 
Fig. 233 – Joias de Crioula na exposição Rio Setecentista, quando o Rio virou capital,  

no Museu de Arte do Rio, em 2016. 
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As casas de alta joalheria têm buscado nos últimos 30 anos criar arquivos históricos, 

comprando em leilões as joias mais representativas e espetaculares de sua produção que se reúnem 

a desenhos, moldes em gesso e resina, reproduções em ligas metálicas, fotografias, registros 

de clientes e livros contábeis. Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari e Tiffany & Co. realizam 

exposições itinerantes ao redor do mundo com parte desses arquivos, por questões de marketing 

e também para demonstrar a excelência técnica, qualidade artística e importância histórica de seu 

trabalho. Essas exposições costumeiramente são acompanhadas de grandes catálogos.

No Brasil, assim como no resto do mundo, acervos privados dão origem a acervos 

musealizados de joias. Em Salvador, o Museu Carlos Costa Pinto foi criado a partir de um 

acervo privado de artes decorativas que se tornou fundação. Ele conta com uma grande coleção 

de joias do século XVIII, XIX e XX, especialmente de exemplares de joias de crioulas, reunidos 

pela família Costa Pinto através de aquisições na primeira metade do século XX.

No Museu Imperial, em Petrópolis, há algumas peças de caráter histórico, insígnias e 

objetos cerimoniais do Império Brasileiro, além de joias doadas por famílias de origem nobre 

ou originárias da região60. Esses pequenos conjuntos estão registrados como objetos pessoais e 

objetos de uso pessoal, levam o nome da família doadora e isso deve estimular mais doações no 

futuro. Outras peculiaridades advindas do processo de doação podem ser exemplificadas pela 

coleção de joias de cabelo no Museu do Traje e do Têxtil, também em Salvador, talvez a única 

no Brasil (Fig. 236). Certamente do interesse de um colecionador particular, agora está exposta 

como exemplo da joalheria do século XIX.

60 O acervo digitalizado está disponível em: <http://www.museuimperial.gov.br/dami/>.

Fig. 234 – Anel de Evita Perón exposto no Museu Evita, em Buenos Aires, em 2011.  
Fig. 235 – Colar da Marquesa de Santos, do acervo do Museu Imperial, em Petrópolis. Fonte: <http://www.

museuimperial.gov.br/servicos-online/tour/circuito-de-exposicao/308-joias-do-imperio-brasileiro.html> 
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O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 

de São Paulo (USP), em São Paulo, têm excelentes acervos de arte plumária brasileira. Os adornos 

indígenas, nesta tese percebidos como joias, são apresentados de acordo com o entendimento 

antropológico e etnológico de aparato expositivo, que considera o corpo como suporte e escala. A 

joalheria poderia se beneficiar muito dessa abordagem (Fig. 237 e 238).

Há inúmeros outros acervos que contam com joias, como o Museu Afro Brasil de São Paulo, 

o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro e alguns museus de arte sacra nacionais. Há outros 

acervos pulverizados pelo país, particularmente em Minas Gerais, mas estão em museus menores 

que, por receio de serem roubados, não apresentam informação a respeito em seu material de 

divulgação, não permitem câmeras fotográficas em seu interior e, por isso, não serão nomeados.

Além disso, muitas exposições temporárias em museus, galerias e lojas são realizadas 

desde os anos 1960. Há poucos catálogos de imagens e quase nenhum texto curatorial que 

Fig. 236 – Pulseiras de cabelo, exemplo de joias de sentimento do século XIX,  
no Museu do Traje e do Têxtil de Salvador, em 2011.

Fig. 237 – Vitrine de joias no The Metropolitan Museum of Art de Nova York, em 2013.  
Fig. 238 – Vitrine de exposição de parte do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP,  

na Caixa Econômica Federal de São Paulo, em 2009.
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demonstre um arranjo ou uma ressignificação mais elaborada. O exemplo mais contundente da 

necessidade de construção de conhecimento em torno da joalheria realizada no país é a ausência 

de trabalhos sobre a participação de joalheiros na Bienal Internacional de Arte de São Paulo nas 

edições de 1963, 1969, 1971, 1973 e 1975 (Fig. 239). Durante esse curto período, os interesses 

particulares e políticos de pessoas como Caio Mourão, Sergio Milliet e Ciccillo Matarazzo 

convergiram para que houvesse uma Sala de Joias, com premiação e muitos nomes da joalheria 

artística ganhassem projeção. Com a debacle provocada pela ditadura militar e a saída de Matarazzo 

da presidência da Bienal, perdeu-se força e a joalheria artística deixou de ser apresentada.

Em 1980, foi realizada uma grande exposição em torno do lançamento do livro de Renato 

Wagner61, no Museu da Casa Brasileira (Fig. 240). Essa exposição reuniu os joalheiros e deu 

projeção a seus trabalhos, reanimando o mercado por mais algum tempo. Embora presentes em 

galerias e na mídia durante os anos 1990 e 2000, não houve mais exposições do porte desses 

dois eventos desde então.

61 WAGNER, Renato. Jóia contemporânea brasileira. São Paulo: Renato Wagner, 1980. 

Fig. 239 – Catálogos da Bienal de São Paulo de 1969 a 1975.

Fig. 240 – Convite da exposição e lançamento do livro Jóia Brasileira Contemporânea  
no Museu da Casa Brasileira, em 1980.
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A curadoria de exposições e a organização de coleções particulares para doação a 

museus oferecem as condições ideais para a produção e divulgação de conhecimento sobre 

joias, bem como para a formação de público para a joalheria. Pelo menos no Ocidente, o 

conhecimento sobre a história da joalheria emana dos colecionadores particulares e dos 

curadores de joias nessas circunstâncias. Somente depois de elaborado, ele tem chegado às 

instituições de memória e ensino. Nos últimos 20 anos62, importantes doações de coleções 

particulares com realização de exposições, pesquisas e publicações (Fig. 241 e 242)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 O marco é a exposição Messengers of Modernism: American studio jewelry 1940-1960, realizada no Montreal 
Museum of Decorative Arts, em 1996 (EIDELBERG, 1996).

Fig. 241 – Trabalho seminal sobre joalheria contemporânea a partir de doação de coleção particular,  
organizado por Cindi Strauss, em 2007.

Fig. 242 – Outras publicações sobre coleções de joias, organizadas por Eidelberg, Unger, L’Ecuyer, Mass, 
Venet, Dressen, Pilsbury e Wagner, entre 1980 e 2017.
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e grandes exposições retrospectivas de artistas joalheiros (Fig. 243) permitiram a 

elaboração de um corpo de conhecimento bastante expressivo63. Há também casos como 

o da minúscula coleção particular de 35 anéis do Medievo e da Renascença que ganhou 

um estudo interdisciplinar com a colaboração de vários pesquisadores, transformado em  

livro. (HINDMAN, 2014).

E assim, avançamos, porque:

[…] The history of jewellery is at least 100,000 years old. It identifies us as human 
beings and deserves a permanent and safe place in our cultural world – a place 
where its integrity is preserved and its identities as an aesthetic object and a social 
sign are recognized, studied and elucidated. (DEN BESTEN, 2017, p. 55)64 

 4.2 VOLTA AO PASSADO

O que está por trás da eleição de cada objeto colecionado ao longo dos anos? Sem dúvida, 

a intencionalidade desse gesto – guardar, colecionar ou acumular – tem uma relação direta com 

um desejo de perpetuação, de validação ou até mesmo de nostalgia. Camadas de significação 

se sobrepõem em cada momento de decisão de guardar ou descartar e em cada momento de 

seleção de disponibilizar ou esconder. Há uma vontade a ser respeitada de eternidade e de  

 

63 As publicações apresentadas nessas imagens podem ser encontradas nas Referências Bibliográficas (p. 207). 
64 “[...] A história da joalheria tem pelo menos 100.000 anos. Ela nos identifica como seres humanos e merece um 
lugar permanente e seguro em nosso mundo cultural – um lugar onde sua integridade é preservada e sua identidade 
como um objeto estético e um signo social é reconhecida, estudada e elucidada” (DEN BESTEN, 2017, p. 55, 
tradução da autora). 

Fig. 243 – Exposições individuais com publicações, dos criadores:  
Art Smith, Margaret De Patta, Otto Künzli, JAR e Roberto Burle Marx.
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exposição, combinada a uma necessidade de entendimento da época e das experiências pessoais. 

Em cada eleição feita, outros significados ainda se somam. Há que se respeitar as razões e  

intencionalidades passadas, mas sabe-se que é essencial atender às necessidades do 

momento presente. 

É natural que haja dificuldades inerentes ao exercício de processar informações que 

exigem lidar com memórias, narrativas e identidade pessoal. É um projeto que combina afetos e 

expectativas. O caráter perene e portátil, especialmente da joia tradicional, faz dela uma coisa – 

matéria e processos – frequentemente utilizada nesse exercício.  A escrita de si e o colecionismo 

são aspectos importantes nesse lugar e tempo intermediários, onde a joia é ressignificada e nos 

auxilia em nossa própria ressignificação.

 4.2.1 A escrita de si

As narrativas de criadores, guardiões e ressignificadores sugerem que a capacidade 

evocativa da joia se assemelha à da madeleine proustiana. Reminiscências afloram quando se 

abre uma caixa de joias. Há que se reconhecer os aspectos emocionais subjacentes ao lidar com 

joias que são arte no nível mais pessoal, dispostas sobre o corpo, criando interações entre as 

pessoas, revelando identidades e crenças. Elas ocupam a fronteira pouco nítida entre as artes 

puras e aplicadas e, mais importante, elas são portadoras de afetos. 

Possuir joias revela uma preocupação com o futuro e com a preservação da memória. Elas 

operam como um arquivo pessoal e nos ajudam a criar uma narrativa de nossas experiências, 

construindo marcos, memórias a serem compartilhadas com as gerações futuras. Com elas nos 

organizamos e nos situamos. Elas nos auxiliam na construção de nossa identidade, em uma 

espécie de ‘prova de mim’ (McKEMMISH, 2013). Por um lado, as joias de família, e até as 

joias de família adquiridas, nos ajudam no processo de singularização. Elas nos diferenciam de 

todas as outras pessoas. Por outro lado, há vários tipos de joias que facilitam nossa identificação 

com os diversos grupos a que pertencemos. 

A construção de um acervo pessoal de joias guarda alguma semelhança com as técnicas 

pessoais de subjetivação da escrita de si (FOUCAULT, 2008). Já as coleções, especialmente 

aquelas doadas a instituições de memória, lembram o exercício de construção de uma pessoa 

pública através da monumentalização e posterior documentação da própria memória (LE GOFF, 

2013), ou ao menos de parte dela.
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Na contemporaneidade, isso ganha novos contornos, quando produzimos reflexões 

sobre nós mesmos, com nossas intenções e projeções, para as redes sociais. Subvertemos 

formas narrativas em nome da instantaneidade e da virtualidade (HEYMANN, 2012, p. 59). Ao 

arquivarmos a nós mesmos publicamente, estamos abertos ao escrutínio de todos.

Se somarmos a isso, o que Jacques Derrida chamou de mal de arquivo, parece que estamos 

jogando publicamente com a pulsão de morte, que não deixa arquivo. Haja vista os suicídios 

virtuais. Prática muito recente que faz com que indivíduos apaguem suas contas nas redes 

sociais, para começar uma vida nova. É difícil imaginar que ocorra um apagamento total, já que 

as publicações podem estar arquivadas em outra parte. O medo da destruição gera a necessidade 

da salvaguarda do armazenamento nas nuvens. O arquivo, que é o lugar da autoridade, onde se 

situa e se legisla sobre o conhecimento, é o lugar da interpretação e também da escritura:

[...] o arquivo, como impressão, escritura, prótese ou técnica hipomnésica em 
geral, não é somente o local de estocagem e de conservação de um conteúdo 
arquivável passado, que existiria de qualquer jeito e de tal maneira que, sem o 
arquivo, acreditaríamos ainda que aquilo aconteceu ou teria acontecido. Não, 
a estrutura técnica do arquivo arquivante determina também a estrutura do 
conteúdo arquivável em seu próprio surgimento e em sua relação com o futuro. O 
arquivamento tanto produz quanto registra o evento. É também nossa experiência 
política dos meios chamados de informação. (DERRIDA, 2001, p. 29)

A volatilidade dos novos arquivos, somada a algum desejo de que eles desapareçam, faz 

das joias uma espécie de arquivo seguro da escrita de si que, ao mesmo tempo em que porta as 

memórias, é capaz de evocá-las. E como as trazemos próximas ao corpo, ainda as comunicam.

 4.2.2 O colecionismo

A internet criou uma nova forma de colecionismo. O Pinterest é onde podemos colocar 

tudo que nos desperta interesse hoje. Ele está muito próximo da biblioteca borgiana. É infinito 

e cada prateleira, cada estante, cada sala está devidamente indexada. Ele só não nos oferece a 

fisicalidade que nos transmite segurança. 

É certo que o colecionismo foi afetado pela internet, mas, como o livro, ele não 

desapareceu. Do mesmo modo como nunca se leu tanto, nunca se colecionou tanto. Apenas 

ampliamos o acesso à possibilidade de colecionar. É possível ter todas as tiaras do mundo 

no celular ou no Pinterest. É possível trocar ideias com todos os interessados em joias do 

século XVIII, trocar imagens e até joias. Somos todos colecionadores: “[...] a curadoria foi 

democratizada pela internet, então, em certo sentido, todo mundo é curador. Se você está 
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escrevendo um blog, é curadoria. Assim, estamos nos tornando editores e curadores, e os dois 

estão se fundindo online” (OBRIST, 2014, p. 209).

As coleções parecem existir para preencher certo vazio, uma lacuna inexplicável. 

Elas também atendem a um apetite exacerbado e curioso. No século XVI e XVII, o mundo 

se expandiu de tal forma que reunir provas dessa expansão se tornou um luxo irresistível. 

Surgiram os gabinetes de curiosidade, que começaram no ambiente privado e depois foram 

para o espaço público, dando origem a museus. O exótico sempre foi atraente. No entanto, o 

que está em jogo é o desejo da imortalidade, ou melhor, o receio da própria mortalidade:

[...] toda coleção é um constante lembrete da realidade que ela foi criada para 
protelar. Quanto maior o valor de uma coleção, maior o risco de perda que ela 
representa; quanto maior a vontade de continuar vivo, mais patente a admissão de 
mortalidade e olvido. [...] raramente é possível manter intacta uma grande coleção; 
a falta de interesse dos herdeiros, os impostos sobre herança e a ausência de uma 
vontade unificadora trabalham contra isso. Algumas coleções são transferidas para 
procuradores ou doadas para museus, outras são vendidas apenas com catálogos 
como testemunhas de glórias passadas. Em circunstâncias, mais modestas, as peças 
que foram a vida e a paixão de um colecionador por muitos anos podem acabar 
em vendas de rebotalho ou caçambas de lixo. A morte não é muito sentimental. 
(BLOM, 2003, p. 258) 

Além de vencer a morte, na maior parte das vezes sem sucesso, as coleções 

podem atender a um impulso inventariante, um desejo irresistível de ordenar, entender 

e, talvez, consertar o mundo: 

[...] por que crianças e adultos colecionam? Elegem-se objetos por paridade do 
que se julga ser, parecer, almejar ou negar. O coletado simula o domínio de um 
todo incerto, cindido e revolto. O colecionar registra a via do tempo, projetado ou 
vivido, e desponta por múltiplas razões, desde estéticas, psicológicas, sociais até 
ideológicas. Insatisfação e incompletude se imprimem nas formas e podem incitar 
a se aprimorar o que degrada. A coleção ajusta-se ao momento, lugar, memória e 
anseio por criar um todo coeso e luminoso. (LOURENÇO, 2016, p. 36)

Se observarmos de outro ponto de vista, não pelas necessidades, mas pelas motivações, 

podemos entender por que as pessoas colecionam esses objetos luminosos que são as joias. 

Margaret Wasz inventaria as possíveis motivações: poder e prestígio, investimento, paixão e 

gosto, diversão, preservação do passado, altruísmo, segurança, a emoção da caça (2017, p. 32). 

Os colecionadores podem ser amadores ou profundos conhecedores. De qualquer forma, as 

questões de genuinidade e autenticidade, precisam ser consideradas. A primeira tem a ver com 

as especificidades de condições de criação e a segunda está relacionada com a legitimidade e a 

fidedignidade do valor nominal. (SPOONER, p. 252)

No caso das joias, o valor nominal tem um peso importante. Por isso, o exercício curatorial 

em torno delas exige critérios técnicos, estéticos e muitos cuidados. Joias são objetos de uso 
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pessoal e só ganham sentido sobre o corpo. Sua conservação, seja em uma coleção privada ou 

em uma coleção musealizada, é complexa. A maioria das peças pode ser eventualmente usada. 

Há quem acredite que devem ser sempre imaculadas. Outros creem que devem ser mantidas em 

seu estado, com a pátina do tempo, conservando os sinais de suas circunstâncias de produção e 

de uso. Essa questão é controversa e não há consenso entre conservadores.

Colecionar joias é tomar de empréstimo a história dos outros para reconstituir 

nossa própria história, para talvez reconstituir a história da humanidade, mas certamente 

para nos situarmos nela.

 4.3 DE VOLTA AO INÍCIO: O SIGNIFICADO DA JOIA

O fim das grandes narrativas nos faz pensar em um futuro sem feições e abre espaço 

para o cultivo da nostalgia e a construção de uma história, real ou imaginada, que nos 

ofereça a segurança de raízes profundas, no que Lipovetsky chama de “[...] reabilitação 

hipermoderna do passado” (2015, p. 248) e de “[...] uma imersão fruitiva e distanciada no 

universo dos signos contemporâneos” (p. 249). A moda, por exemplo, se estabelece como 

uma busca de experiências sempre renovadas, mas igualmente reconhecíveis. O desenho 

de produtos, moda e acessórios, cria simulacros das peças emblemáticas das gerações 

anteriores e eles são plenos de novidade.

Para se diferenciar, o indivíduo percebe que a autenticidade deve ser perseguida. Em 

vez de comprar esses simulacros, ele recorre à família, aos brechós, antiquários e leilões. 

As joias e sua perenidade tornam-se atrativas. O significado das joias se constrói através de 

relacionamentos com as próprias joias. A ancoragem que isso possibilita está vinculada a 

reminiscências pessoais.

O neto de Alexander Calder, Alexander S. C. Rower descreve a intensidade da relação 

do artista e dos proprietários de suas peças com as joias:

[...] Calder presented his jewelry as an invitation to join with him in 
eschewing the facile and pretentions. It is intense personal connection 
to him and its tremendous individuality that make Calder jewelry hotly 
contested by collectors (even within the Calder family)! In my grandfather’s 
day and today, when his jewelry owners wear his pieces, it sets them apart 
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and they make unspoken recognition as members of the Calder family.  
(CALDER, 2007, p. 17)65 

O significado das joias também se constrói através de relacionamentos com outras 

pessoas. Otto Künzli, joalheiro suíço e um dos maiores nomes da joalheria contemporânea, conta 

que se tornou ourives ao decidir seguir os passos do irmão após sua morte. Sua longa carreira 

como criador de joias, começada nos anos 1960, está feita de relacionamentos, em uma malha 

que se estende para além dos ateliês e oficinas, reunindo mestres, galeristas, colecionadores, 

críticos, curadores e fotógrafos (HUFNAGL, 2013, p. 693). É na confluência desses atores que 

se dá a conhecer uma parte dos significados das suas joias. 

Esses relacionamentos, com as joias e com as pessoas, ajudam na luta contra o efêmero. 

As peças que voltam ao ciclo de vida pelas mãos dos ressignificadores parecem combater o 

objeto design, que Lipovetsky descreve da seguinte forma:

[...] O objeto design aparece sem raiz, não induz nenhum mergulho em um imaginário 
alegórico ou mitológico, mas oferece-se numa espécie de presença absoluta sem 
apontar para alguma coisa que não ele mesmo, sem outra temporalidade que não 
o presente. Mostra-se no aqui e no agora; seu atrativo se sustenta nessa carga de 
modernidade que o constitui e que ele legitima. Hostil ao fútil, o design é, no 
entanto, sustentado pela mesma lógica temporal da moda – a do contemporâneo; 
ele aparece como uma das figuras da soberania do presente. (2009, p. 195)

Resta saber se há uma joia design nesses mesmos termos. Caso exista, ela seria 

igualmente incapaz de atuar na construção das identidades, das memórias e dos afetos. Antigas 

ou contemporâneas, a todas as demais joias – de família, de segunda mão, de coleção, tradicional, 

artesanal, autoral ou artística – caberia esse papel de arquivo pessoal.

65 “[...] Calder apresentava suas joias como um convite para se juntar a ele, evitando o fácil e o pretencioso. É uma 
conexão pessoal intensa com ele e sua tremenda individualidade que torna as joias de Calder altamente disputadas 
por colecionadores (mesmo dentro da família Calder)! Nos tempos de meu avô e hoje, quando os donos das joias 
usam suas peças, isso os diferencia e estabelece um reconhecimento implícito como membros da família Calder” 
(CALDER, 2007, p. 17, tradução da autora).
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CONCLUSÃO

A tese foi escrita no âmbito da área de concentração Culturas e Artes na Contemporaneidade, 

do Programa de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura. A abordagem é 

interdisciplinar, com algumas inflexões em direção à transdisciplinaridade. Tendo em vista 

esse cenário, a questão central poderia perfeitamente ser: o que as joias têm a nos ensinar 

na contemporaneidade? Optou-se por uma abordagem mais pontual, em que se buscou captar 

como se dá a construção dos significados da joia na contemporaneidade.

Para entender esse objeto de estudo foi necessário, em primeiro lugar, ultrapassar 

aspectos problemáticos do universo das joias, porque eles levariam a alguns impasses. Joias 

não são supérfluas. Ao ampliarmos o olhar para além de seus aspectos decorativos, elas ganham 

importância social, cultural e pessoal. Elas não são inalcançáveis. Ao longo da história, joias 

foram realizadas nos mais variados materiais exatamente para ampliar seu acesso. Joias não 

são pequenas esculturas, embora possam ser esculturais. Toda a vez em que a joia se pretende 

arte, recorre-se a essa ideia sem perceber que ela não favorece a joalheria, apenas a lança em 

um limbo entre artesanato, design e arte, deixando de ser visível para a maior parte das pessoas. 

Esses três impasses estão diretamente relacionados à dualidade entre o desejo econômico de 

consumo e as associações morais negativas dessa prática (POINTON, 2009a).

Feito isso, privilegiou-se tratar de uma joia que emerge das falas de inúmeros 

interlocutores, mais do que de conceitos advindos do mercado, da literatura e do senso comum. 

A joia que emerge dessa investigação não é a mercadoria que está saturada de significados, nem 

a joia representada nos meios de comunicação. Apresenta-se a joia que é real e é usada ou, pelo 

menos, guardada de forma privilegiada. Ela está sobre o corpo ou muito bem instalada em um 

porta-joias. As eleições metodológicas possibilitaram fazer o caminho de mercadoria a objeto 

e de objeto a coisa (INGOLD, 2012). Quando a joia se torna coisa, significados particulares 

podem ser explicitados.

Os conceitos subjacentes a uma antropologia das sociedades complexas (VIVEIROS 

DE CASTRO, 2016) contribuíram para encontrar o tom e discutir uma joia da maioria das 

pessoas, não exclusivamente dos casos extremos, como a alta joalheria ou a joalheria artística. 

A joia apresentada aqui é o par de brincos da avó, o broche comprado em uma viagem, as 

alianças de casamento, a figa que não sai do pescoço, a pulseira de berloques da adolescência 
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e o incrível anel comprado em um impulso. Outro aspecto importante foi incluir o olhar 

estrangeiro, contemplando as informações vindas de outras realidades. Ao abordar a coroa 

real, o anel do artista e as impressões da teórica, para olhar para essa joia tão comum e tão 

incomparável, foi possível criar alguma alteridade e perceber circunstâncias que são humanas 

e não especificamente locais. Era um desafio escapar de uma história da joalheria brasileira, de 

uma linha de tempo e de uma preocupação com a origem da joia, e alcançar uma joalheria que 

existe entre nós e em nossa temporalidade.

 A ideia de uma sociedade sem relatos, na qual não existem mais explicações prontas 

para nada e a maior parte dos modos de formular questões caducou, permite trabalhar com 

a iminência, uma ideia que abre espaço para receber o que se apresenta, da forma como se 

apresenta (CANCLINI, 2016). Aqui temos uma dupla saída: de um lado, a possibilidade 

metodológica de construir categorias a partir do que aflora do contato com os interlocutores 

e da própria experiência, ao longo do percurso; de outro, a significação primeira do objeto de 

estudo na contemporaneidade: a joia ganha a incumbência de evocar relatos particulares, que 

substituem os grandes relatos no entendimento de nossos afetos. É isso que se procurou revelar. 

O que está em jogo não é a mercadoria ou o objeto (Fig. 244), mas a coisa joia e sua malha de 

matéria e processos que se torna experiência, no que pode ser entendido como uma ontologia 

não mais dos objetos, mas agora dos processos (INGOLD, 2015).

Investigar a construção do significado da joia foi ao encontro do que os primeiros 

teóricos da joalheria têm apontado como os alicerces dessa nascente teoria: o motivo pelo 

qual as pessoas usam joias e como as joias são capazes de afetá-las (LINDEMANN, 2011; 

UNGER, 2017).

Fig. 244 – Joias apresentadas como mercadoria na vitrine de uma loja de segunda mão, 2013. 
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Procurou-se entender como se dá o trânsito de matéria a afeto nas joias. Há mais de 

130.000 anos nos adornamos. Alguns dos desejos, anseios e medos que motivaram esse gesto 

ainda devem estar em circulação. Com elas nos damos a conhecer, transformando o privado 

em público. Através delas nos destacamos social e culturalmente, ostentando adornos caros ou 

que trazem informação cultural de conhecimento, atualidade e refinamento estético. As joias 

servem para nos proteger e dar segurança em forma de amuletos, talismãs e peças devocionais. 

São marcadores de tempo, quando associadas a ritos de passagem, celebrações particulares 

ou reminiscências. Elas nos dão o conforto do pertencimento, quando passadas de geração 

em geração ou quando culturalmente compartilhadas com grupos e tribos (MAFFESOLLI, 

1996). As joias também podem ser inalienáveis e nos acompanhar além da vida. Com seu valor 

intrínseco e portabilidade, são utilizadas como reserva de valor. Eventualmente, funcionam 

como forma de investimento. As joias podem ser até utilitárias.

No século XVIII, no Arraial do Tijuco, hoje Diamantina, as joias serviam para 

nos ajaezar. Eram usadas como ornamento e como exteriorização de status, afirmação de 

nobreza, sucesso econômico e devoção, verdadeiros ou almejados (SOUSA, 2015). Nesse 

mesmo século, em todo o mundo ocidental, usavam-se caveiras nos adornos. Hoje as caveiras 

continuam onipresentes. Alguns até as relacionam com joias de luto. Entretanto, perdeu-se a 

ideia do memento mori – lembre-se de que você também morrerá. Ela está presente em quase 

todas as culturas. Não há nada de obscuro ou triste no reconhecimento da mortalidade, mas 

certamente a maioria daqueles que faz ou usa caveiras na nossa temporalidade não sabe de 

seu significado original.

Os significados mudam. O que não muda é a relação da joia com identidade, memória 

e afeto. Elas podem servir para guardar e evocar memórias. Memória que existe para 

reconhecermos a nós mesmos e aos outros (RICOUER, 2014). Memória que é conservação 

e transformação, que ordena o passado e planeja o futuro (LE GOFF, 2013). As joias nos 

ajudam a nos tornarmos reconhecíveis, autônomos e integrados.

Os interlocutores nessa investigação foram divididos em criadores, guardiões e 

ressignificadores a partir da percepção de que as joias são carregadas com significados 

ao longo de seu ciclo de vida, com mais ou menos intensidade, algumas vezes distintos, 

conforme o momento.

Os criadores transferem para a joia o seu fazer-pensar e seu orgulho pelo resultado. A 

magia de transformar metais, gemas e outros materiais e a magia de fazer parte de um ofício 
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milenar são frequentemente citadas. Beleza e eternidade são associadas às joias. Sonho e 

luxo também estão presentes. Os guardiões trazem toda a complexidade da joia depois de sua 

apropriação pelas pessoas. Seus significados são particularmente perceptíveis nesse estágio, 

mais ou menos conscientes de pessoa a pessoa e se entrecruzam constantemente. As questões 

em torno do tempo, do inexorável e das circunstâncias de vida podem ser elaboradas a 

partir das joias. Os ressignificadores trazem nova vida e significados para elas, quando as 

transformam em mercadoria ou objeto outra vez, mas principalmente quando as salvam de 

ser destruídas. Elas se tornam vintage, antiguidade, estilo, memória comprada, experiência e 

até dinheiro. Elas passam a ter um lugar na escrita de si, quando a colocamos sobre um novo 

corpo, e na nossa história, quando a inserimos em uma coleção. Genuinidade e autenticidade 

são valores importantes (Fig. 245).

Ao longo da pesquisa, houve alguns achados igualmente interessantes e imprevistos.

Sem adentrar discussões de gênero, é importante sublinhar que nas últimas décadas o 

número de mulheres criadoras de joias cresceu bastante. Merece ser investigado como acontece 

essa entrada na força de trabalho e como ela se reflete no mercado, porque entrevistadas 

indicaram que há muitas barreiras, mesmo sendo as mulheres as maiores consumidoras de joias 

e suas principais guardiãs. Curiosamente, a maioria masculina se mantém entre ressignificadores 

e isso pode ter razões econômicas ou culturais, visto que o mercado de antiquários e leilões é 

reconhecidamente tradicionalista.

 Preocupações com sustentabilidade, consumo consciente e a adesão a movimentos como 

o slow fashion e a fashion revolution estão presentes entre as novas gerações e se estendem 

paulatinamente às outras gerações. Cresce a importância dada às atividades da cultura maker 

e do comércio de segunda mão. Com isso, houve uma retomada de tradições artesanais que 

Fig. 245 – Anel de Burle Marx falso à venda em feira de antiguidades no Rio de Janeiro, 2016.
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trouxe prestígio renovado à joalheria e às joias de família. A figura pública mais citada pelos 

interlocutores foi Iris Apfel, nonagenária que se tornou famosa por ter uma relação muito 

particular com o mundo da moda e dos acessórios, sendo dona de uma coleção que se espalha 

por três endereços diferentes e que não distingue as peças entre novas e usadas, caras e baratas 

(Fig. 246). Ela estabelece um conceito de coleção viva que é muito apreciado (APFEL, 2018).

Revelou-se que toda joia é uma joia. Seja uma peça de alta joalheria ou de joalheria 

artística o que difere é a gramática utilizada. Na construção de ambas, a contemporaneidade é 

interpretada, para que depois elas nos ajudem a compreendê-la. Talvez a melhor distinção entre 

a joia tradicional e a joia artística seja aquela que estabelece que as chaves de interpretação da 

primeira estão dadas e são conhecidas por todos, enquanto as da segunda são compartilhadas 

por poucos (DORMER; COHN, 2012).

Uma artista joalheira, recém-chegada de uma temporada de estudos no exterior, 

levantou uma questão muito interessante a respeito de nossa apreciação pela joalheria 

tradicional e das dificuldades enfrentadas pela joalheria artística no país. Ela sugere que 

sociedades mais igualitárias talvez possam dispensar a joia como símbolo de pertencimento 

a um grupo social e apostar em peças com materiais e desenhos alternativos que enalteçam 

a singularidade dos indivíduos.

Outro entrevistado apresentou uma tipologia desconhecida: a bijou pressé. Ele, cujo pai 

trabalhou muitos anos com um joalheiro francês no Brasil, contou que em meados do século 

passado, quando as pessoas decidiam desmanchar suas peças para confecção de novas, era 

oferecida a possibilidade de prensar pequenos fragmentos reconhecíveis de cada peça, soldá-los 

e fazer um pequeno quadro com o resultado. Em alguns casos, o quadro incluía uma legenda 

Fig. 246 – Iris Apfel, ícone fashion aos 96 anos. Fonte: APFEL, 2018, p. 52.
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com a descrição das peças e a identificação de seus donos. Assim, a memória daquelas joias de 

família ficava preservada.

Um dos achados mais interessante se deu na pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa de 

psicologia evolutiva estabelece que a preferência sistemática dos seres humanos por coisas 

brilhantes pode estar associada a um aspecto específico de nossa evolução: a capacidade de 

detectar água limpa e potável, transparente e brilhante. Não necessariamente genético, mas 

passível de ser aprendido, esse comportamento pode ter alguma relação com a preferência por 

superfícies polidas e gemas transparentes. Em suas conclusões, os pesquisadores levantam a 

possibilidade de que a preferência por superfícies foscas e opacas seja uma forma de diferenciação 

sofisticada do gosto convencional (MEERT; PANDELAERE; PATRICK, 2014).

Vários temas foram tangencialmente abordados e devem ser aprofundados em outras 

pesquisas. O principal deles é a relação artesanato e arte. Trabalhos que abordam a questão 

frequentemente utilizam a joalheria como principal exemplo (ADAMSON, 2007; SENNETT, 

2009; DELEUZE & GUATTARI, 2012; GALI, 2017). Isso prova que a joia está na fronteira 

entre os dois. A discussão em torno do status da joia poderia se beneficiar desse estudo, já que 

as maiores dificuldades enfrentadas pela joalheria, no desenvolvimento de público, mercado 

consumidor, coleções musealizadas e conhecimento acadêmico, estão no estabelecimento da 

joia como arte pura ou aplicada. Foi discutido que essa questão é contraproducente, mas ela 

é concreta e influencia na percepção de criadores, guardiões e ressignificadores no tocante à 

valoração e ao significado da joia.

Para exemplificar as dificuldades enfrentadas pelos criadores de joias, podemos 

observar a recente discussão iniciada por Kara Bargmann em relevante fórum internacional, 

em abril de 2018. Ela aponta a enorme distância entre a formação acadêmica norte-americana 

de artistas plásticos joalheiros e o mercado em depoimento sobre sua experiência profissional 

e pesquisa acadêmica:

[…] I thought more objectively about how I had come by my idea of what 
constituted ‘success’ and ‘failure’ in the contemporary jewelry field. I evaluated 
my illusions about the viability of a financially independent existence based 
solely in contemporary jewelry practice. I started considering the practice of 
myth-making within the 21st-century post-secondary art institution, particularly 
surrounding craft education – how illusions and outdated assumptions 
about market viability, function, and cultural significance are fostered and 
perpetuated in post-secondary education, as well as in museums, and how this 
misdirection affected emerging practitioners like myself and my peers. […] 
without contextualizing contemporary art jewelry practice – without fostering 
an active, honest, and, above all, critical discourse surrounding how we learn, 
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teach, practice, exhibit, and make money, our discipline will not successfully 
bridge the gap between the glory days of the late 20th century and the realities 
of the 21st. (BARGMANN, 2018)66

No Brasil, os cursos de graduação que tratam da criação de joias estão distribuídos entre 

os cursos de desenho de produto, de desenho de moda e algumas investidas em artes plásticas. 

Neles, a joalheria aparece como disciplina eletiva, como uma possibilidade de especialização. 

Não há curso inteiramente dedicado à formação em ourivesaria ou joalheria, o que torna o 

quadro descrito por Bargmann ainda mais complexo no país.

Outras questões são: a ausência de uma memória da joalheria brasileira estruturada seja em 

pesquisas, publicações ou exposições temporárias e permanentes; os equívocos de identificação 

e datação em joias musealizadas; as dificuldades de autenticação de joias brasileiras por ausência 

de documentação e legislação adequada; a falta de estudos sobre o uso de adornos no país, 

considerando a pujança da indústria de bijuterias nacional. Todas elas capazes de influenciar a 

construção do significado da joia entre nós.

Cabe ainda sublinhar alguns percursos possíveis que não foram eleitos. O significado da 

joia permitiria uma aproximação pela Semiótica. Entretanto, considerou-se mais pertinente, por ter 

um ateliê em atividade no centro da pesquisa, trabalhar com os significados das joias para pessoas 

concretas, em vez de buscar entendê-los dentro de um sistema simbólico. A Psicanálise oferecia 

uma série de conceitos que também poderiam ter conduzido o trabalho. Nesse caso, a decisão 

de não seguir esse caminho foi devido ao fato de a autora não se sentir equipada para abordar 

interlocutores com noções dessa área do conhecimento. Experiências anteriores apontavam que 

seria temerário fazê-lo sem posterior acompanhamento dos impactos sobre os indivíduos.

Um objetivo do projeto inicial de pesquisa era traçar um mapa das relações entre três 

gerações de artistas e artesãos desde os pioneiros da joalheria brasileira, nos anos 1960, porque 

se acreditava que essa malha de relações teria um papel importante na construção do significado 

da joia no país. Infelizmente, ele foi abandonado com o reconhecimento de que faltaria fôlego,  

66 “[...] eu pensei mais objetivamente sobre como eu tinha chegado a minha ideia do que constituía ‘sucesso’ e 
‘fracasso’ no campo da joalheria contemporânea. Avaliei minhas ilusões sobre a viabilidade de uma existência 
financeiramente independente, baseada unicamente na prática da joalheria contemporânea. Comecei a considerar 
a prática da criação de mitos dentro da instituição de arte pós-secundária do século XXI, particularmente a 
educação artesanal corrente – como as ilusões e suposições ultrapassadas sobre viabilidade, função e significado 
cultural do mercado são fomentadas e perpetuadas na educação pós-secundária, bem como nos museus, e como 
essa má orientação afetou os emergentes praticantes como eu e meus pares […] sem contextualizar a prática 
da joalheria contemporânea – sem promover um discurso ativo, honesto e, acima de tudo, crítico sobre como 
aprendemos, ensinamos, praticamos, para expor e ganhar dinheiro, nossa disciplina não conseguirá preencher a 
lacuna entre os dias de glória do final do século XX e as múltiplas realidades do século XXI” (BARGMANN, 
2018, tradução da autora). 
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inclusive recursos financeiros e políticos, para a tarefa. Indivíduos foram entrevistados, porém 

o mapeamento não foi levado a cabo.

Por último, a decisão de tratar exclusivamente dos significados que emergiam da própria 

pesquisa implicou em deixar de lado temas que haviam sido levantados na revisão bibliográfica. 

Não foram abordados assuntos como o erotismo na joalheria, a criação de diamantes a partir 

de restos humanos, a prática da cópia por setores da cadeia produtiva da joia e as diferenças de 

aproximação das pessoas às joias e às bijuterias. Muitos outros aspectos foram deixados pelo 

caminho, porque desviariam a investigação de seu objetivo que era entender a construção do 

significado da joia na contemporaneidade.

Confirmou-se a hipótese de que a joia funciona como uma espécie de ANCORAGEM na 

contemporaneidade. A exemplo do que vem acontecendo com o disco de vinil, a materialidade 

se faz imprescindível em nossa temporalidade veloz e volátil. Aprecia-se a posse das coisas 

e a apropriação delas através dos sentidos, conhecer sua origem e história, conectar-se com 

grupos de interesses comuns. A isso se deu o nome de a vingança dos analógicos (SAX, 

2016). Com essa nostalgia, combinada a um novo conceito de luxo que traz de volta critérios 

subjetivos, gostos pessoais e o tempo lento, temos indivíduos cada vez mais preocupados com 

a sensação de pertencimento, os processos de subjetivação e intersubjetivação, a atratividade e 

a inteligibilidade que as joias podem lhes oferecer.

Duas das respondentes do questionário resumiram o significado de suas joias da seguinte 

forma: “[...] um conjunto que mistura sentimentos, datas marcantes e expressão de mim mesma” 

e “[...] ‘bem estar’, acho que as pessoas usam joias para se sentirem mais bonitas, mais fortes, 

mais imponentes”.

Os significados obtidos na investigação podem ser divididos em três grandes categorias.

A primeira é o ADORNO DA IDENTIDADE. A joia serve para adornar e comunicar. Ela 

está sobre o corpo e vai para o mundo, ajudando o indivíduo a singularizar-se e a identificar-se. 

A joia nos embeleza e nos dá a conhecer ao mundo. Através dela, nós nos apresentamos como 

somos ou como gostaríamos de ser. A joia nos ajuda a criar nossa identidade e a enfatizá-la 

na comunicação. Ela é capaz de revelar nossa idade, estado civil, profissão, nacionalidade, 

nossas crenças, nossos desejos, e até nosso estado de espírito. 

Madeleine Albright usava sua coleção de broches (Fig. 247 e 248) como forma 

de comunicação não verbal para acalmar ou intimidar seus interlocutores e a mídia 
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enquanto foi Secretária de Estado dos Estados Unidos, durante o governo do presidente 

Bill Clinton (ALBRIGHT, 2009).

 

 A segunda é o ARQUIVO DA MEMÓRIA. A joia é capaz de evocar e portar nossas 

memórias. Aquelas passadas de geração em geração são as que ganham mais vigor. Há 

também as joias adquiridas para marcar ritos de passagem e momentos importantes. As peças 

que movimentam o mercado de penhores, antiquários, leilões, as peças colecionadas e as 

musealizadas oferecem narrativas para leitura. Mesmo quando não claramente disponíveis, 

ainda assim é possível seguir os materiais e recuperar suas narrativas.

Otto Künzli criou um colar ao qual deu o nome de Kette – corrente em alemão –, em 

1985 (Fig. 249).  Ele é composto de 48 alianças usadas, coletadas a partir de um anúncio de 

jornal (HUFNAGL, 2013). Ele não só reuniu os anéis como também suas respectivas histórias. 

A carga emocional e simbólica nessa peça é de tal ordem, que há pessoas que sentem repulsa 

ao vê-la, mesmo que em uma fotografia. Para além das memórias individuais e coletivas, ele 

criou uma nova joia que porta os afetos contidos em cada uma das narrativas, como também 

nossas próprias crenças, valores e memórias sobre casamento, união, amor e todas as suas 

possibilidades. Vestígios de relacionamentos passados podem ser intuídos ao observá-la. 

Esta joia é acima de tudo um deflagrador de reflexões. Trata-se de uma obra essencialmente 

conceitual. O que está em jogo é a compreensão da mortalidade, mas também da imortalidade 

pela matéria de que são feitas as joias (HUFNAGL, 2013).

Fig. 247 – Madeleine Albright presta homenagem às vítimas do massacre em Ruanda, em 1997.  
Fig. 248 – Broche Peace Dove de Céline et Jeanne, de 1997. Fonte: ALBRIGHT, 2009, p. 84-5.
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A terceira e última é o TESOURO DO AFETO. Embora a joia tenha um valor intrínseco e 

também um valor percebido, que podem variar, ela se torna realmente valiosa a ponto de não ter 

preço, quando carregada de afeto. Afetos esses que surgem nesse espaço entre pessoas e coisas, 

nos encontros de corpos, afetos e mundos em que experiências vão além da subjetividade. 

Afeto, atenção, sentidos e matéria se encontram para construir forças-relações (GREGG; 

SEIGWORTH, 2010). Esse afeto faz da joia um indicador de pertencimento tão forte que os 

sentimentos aparecem materializados nelas. Essa materialidade pode, inclusive, sobreviver a 

nós e ser passada adiante.

Gabrielle Chanel, em uma de suas viagem à Itália, entre 1925 e 1935, visitou o mausolém 

de Gala Placídia, raro exemplar da transição do mundo romano para o cristão, localizado em 

Ravena. Ela vivia um relacionamento com Hugh ‘Bendor’ Grosvenor, Duque de Westminster, 

e a estética da construção a marcou profundamente. Seus amigos, Misia e Josep Maria Sert, 

a apresentaram ao barroco veneziano (FIEMEYER, 2011). Chanel teve uma parceria com 

Fulco de Verdura, nobre siciliano que fez incursões pela moda e joalheria com ela, até criar sua 

marca própria em 1939. Desse encontro, surgiu uma série de peças de inspiração bizantina, em 

especial um bracelete esmaltado com cruz maltesa e cristais coloridos, que era usado em pares 

(Fig. 250 e 251).  Elas ganharam o mundo. Chanel usava um par com grande frequência nos 

anos 1930 (MAURIÈS, 2000). Em 2009, foi lançada uma edição comemorativa com 70 desses 

braceletes, agora em ouro, gemas naturais e esmalte de alta temperatura. Esses braceletes falam 

de uma história de amor, de viagens em busca de inspiração, de uma parceria profissional bem 

sucedida, das origens familiares do joalheiro, de um ícone da moda que criou e usava essas 

peças emblemáticas. Quem se apropria de uma dessas joias, ou até mesmo de uma imitação, 

leva consigo todos esses afetos e mais os que surgirem de sua relação com a peça.

Fig. 249 – Colar Kette de Otto Künzli, 1985. Fonte: HUFNAGL, 2013, p. 262-3.
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 Todos esses significados podem se misturar na mesma peça. Significados se sobrepõem 

e se perdem. A joia serve para enfeitar e entender o mundo. 

Com a sensação de que apenas foi arranhada a superfície (brilhante) do tema, espera-se 

que os percursos interpretativos delineados, as categorias criadas e os significados revelados 

sirvam de base para novos estudos sobre a joia e, principalmente, para o desenvolvimento de 

uma joalheria que atenda cada vez mais a esses significados e que seja criada por artesãos, 

artistas ou designers, no país.67

67 BORGES, Jorge Luis. Obras Completas: 1952 - 1972. Buenos Aires: Emecé, 1989. p. 370.  

Fig. 250 – Gabriele Chanel e Fulco di Verdura, 1937. Fig. 251 – Os braceletes com cruz de malta que 
pertenceram a Chanel. Fonte: MAURIÈS, 2000, p. 88.

Fig. 252 – Joia plena de significado e o poema Las Cosas, de Jorge Luis Borges65.
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Para encerrar, uma adivinha que expressa significados da joia e foi retirada de um livro 

intitulado A vida secreta dos objetos:

     Cinquenta e dois

[...] objeto que já nasce estrangeiro. Herança de aborígenes, insere-se no corpo 
contemporâneo como um apêndice disfuncional externo, lembrando-nos de nossos 
instintos mais primitivos ou lembrando-nos de que nossos ancestrais não estão tão 
longe como pensamos. (ARAÚJO, 2017, p. 58)68 

68  Cinquenta e dois: o piercing.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO ABERTO PARA ENTREVISTAS

PERGUNTAS COMUNS A CRIADORES E RESSIGNIFICADORES DE JOIAS

1° PARTE – Como você se relaciona profissionalmente com as joias?

Como começou a trabalhar com joias?

Por que trabalha com elas?

Que tipo de trabalho desenvolve?

O que você observa em seu trabalho com relação ao significado delas?

Já viveu a situação de perceber uma discrepância entre a joia e a narrativa sobre ela – origem, 
datação, materiais? 

2° PARTE – Como você se relaciona pessoalmente com as joias?

Você possui e usa joias?

O que elas significam para você?

Há alguma pessoa que tenha influenciado você em sua relação com elas?

Há alguma peça particularmente especial? Qual é sua história?

Minha hipótese é de que, na contemporaneidade veloz e fugaz, a joia funcione como ancoragem 
(memória, identidade e afeto) para um número cada vez maior de pessoas. 

PERGUNTAS ESPECÍFICAS PARA CRIADORES DE JOIAS

3° PARTE – Quais são as especificidades do seu trabalho frente à hipótese apresentada?

Que joias, restaurações e renovações marcaram sua carreira até agora?

Narrativas, suas ou da clientela, são levadas em consideração no processo de criação?

No caso de peças desenvolvidas para clientes, com que intenção elas foram encomendadas? 

Há casos de peças realizadas para preservação de memórias?

Há casos de peças realizadas com materiais diversos trazidos pelos clientes?

O quanto há de você em seu trabalho?



225

Como as pessoas se identificam com ele?

Discurso produz identificação?

Valor intrínseco e extrínseco tem a ver com significado?

No seu trabalho, joalheria tem a ver com perenidade?

Autoria se torna valor?

Aos professores, o que leva uma pessoa a querer estudar joalheria?

PERGUNTAS ESPECÍFICAS PARA RESSIGNIFICADORES DE JOIAS

3° PARTE – Quais são as especificidades do seu trabalho frente à hipótese apresentada?

Comerciante

Com que intenção as pessoas compram joias?

Quais são seus critérios de seleção de seu acervo?

Penhor, Antiquário e Leiloeiro

Qual motivo leva as pessoas a se desfazerem de joias?

Com que intenção as pessoas compram e vendem joias?

Como acontece a captação de joias? É um garimpo?

Que tipo de narrativas tornam as peças mais valiosas ou não?

O que faz com que pessoas apreciem joias de segunda mão?

Há casos de pessoas com repulsa a essas joias?

Jornalista

Como uma joia é selecionada para um editorial ou matéria?

Já elegeu uma peça por causa de narrativas em torno dela?

Por que pessoas dão mais ou menos importância às joias e bijuterias?

Como lidar com o tema joia diante da relação de permanência e ruptura da moda? 

O que aconteceu com a expressão joia fantasia? Por que semijoia?
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Personal stylist

É desenvolvido algum trabalho com joias e bijuterias?

Há narrativas em torno das peças do acervo do cliente?

Por que as pessoas dão mais ou menos importância às joias e bijuterias?

Pesquisador

Como a joia surgiu como tema de pesquisa?

Com que tipo de joia você trabalha e qual é a sua investigação?

O que a joia significa para você?

Qual é o significado da joia em seu trabalho?

Há diferenças importantes entre esses significados?

Colecionador

Como começou sua coleção? Por quê?

Como guarda e cuida das joias?

Há preocupação em conhecer a história das peças?

Há peças muito especiais? Por quê?

Há descartes? Qual o motivo?

Museu

Por que há tão poucos acervos musealizados de joias?

Como foi constituído o acervo em sua instituição?

Como ele é mantido?

Há uma política de aquisição e descarte de joias?

Qual sua peça preferida no acervo? Por quê?
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ONLINE

QUAL O SIGNIFICADO DAS JOIAS HOJE?

Sobre o questionário

Este questionário faz parte da investigação sobre o significado das joias na contemporaneidade, 
para minha tese de doutorado em Educação, Arte e História da Cultura, na Mackenzie. Você 
o responderá de forma voluntária. Sinta-se à vontade para interrompê-lo a qualquer momento. 
Quem quiser participar de outras etapas ou conhecer os desdobramentos do trabalho terá a 
oportunidade de deixar seu contato no final. Todas as respostas serão tratadas de forma anônima, 
mesmo para aqueles que optarem por se identificar. Seja bem-vinda/o/x!

Abraço,

Ana Passos

Para começar, quem é você?

Preciso de alguns dados demográficos para entender o conjunto dos entrevistados, OK? 
 
1 Qual é a sua idade?

17 ou menos 
18 a 20 
21 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 59 
60 ou mais 
 
2 Com qual gênero você se identifica?

masculino 
feminino 
outro (especifique) 
 
3 Qual é seu estado civil?

solteiro 
casado 
separado 
divorciado 
viúvo 
o que a lei não prevê
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4 Qual o nível de escolaridade mais alto que você concluiu ou o diploma mais alto que recebeu?

ensino fundamental incompleto 
ensino fundamental 
ensino médio 
ensino técnico 
ensino superior 
pós-graduação lato sensu 
pós-graduação strictu sensu mestrado 
pós-graduação strictu sensu doutorado 
 
5 Você trabalha com joias? (Eu me refiro a qualquer atividade na cadeia de valor das joias)

sim 
não 
 
6 Qual sua profissão ou área de atuação? 
 
7 Você não vai querer responder mil perguntas sobre eletroeletrônicos, vai? Então, assinale o 
estrato socioeconômico em você se encontra?

A 
B 1 
B 2 
C 1 
C 2 
D - E 

Sobre sua relação com as joias

Preciso saber que lugar as joias ocupam na sua vida.

8 O que é uma joia para você? (Pode soltar o verbo: materiais, tipos, origens, valores, tudo o 
que vier a cabeça!)

9 Você tem joias?

Demais 
Muitas 
Algumas 
Poucas 
Uma 
Nenhuma
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10 Você as usa com que frequência?

diariamente 
frequentemente 
ocasionalmente 
raramente 
nunca

11 Como elas se tornaram suas?

Compra 
Presente 
Herança 
Outro (especifique)

12 Descreva as peças que você usa com mais frequência:

13 Descreva aquelas que você só usa em ocasiões especiais:

14 Existe uma joia que você não usa nunca, mas também não tem coragem de se desfazer? 
Por favor, conte-me essa história.

Sobre os significados da joia

Vamos tentar descobrir juntos quais são esses significados?

15 Coloque em ordem de importância o que mais exerce atração sobre você numa joia, 
sendo 1 a mais importante e 12 a menos importante:

beleza ou design 
tradição 
preciosidade ou raridade 
identidade 
luxo ou glamour 
comunicação 
reserva de valor 
memória 
símbolo de poder 
prova de amor ou sentimentos 
proteção ou fé 
família
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16 Você tem uma peça favorita?

sim 
não 
 
Qual é essa peça? Por que ela é especial?

17 Você tem uma joia de família?

sim 
não 
 
Qual é sua história?

18 Você já ganhou ou comprou uma joia para marcar um momento importante da sua vida?

sim 
não 
 
Qual foi a joia? Que momento foi esse? Se foi um presente, de que você a ganhou?

19 Você possui alguma joia que usa quando quer se sentir especial?

sim 
não 
 
Qual é essa sensação?

20 Você guarda uma joia da qual gosta tanto que não é capaz de usá-la?

sim 
não 
 
Que peça é essa? Por que motivo?

21 Afinal, o que as joias significam para você?

 

Você quer continuar essa conversa?

Se quiser contar mais histórias sobre joias para mim, ou saber mais sobre a pesquisa, agora é 
a hora! Combinaremos - encontro, ligação, troca de emails ou whatsapp - quando for da sua 
conveniência e se estiver mesmo afim. Você pode desistir de participar a qualquer momento.
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22 Marque a opção com que você mais se identifica:

primeiro contato comigo e meu trabalho 
cliente do ateliê de joias 
aluno dos meus cursos 
colega que trabalha com joias, em qualquer atividade 
amigos, familiares

23 Informe aqui qual é seu interesse:

participar de entrevista 
conhecer os resultados do trabalho 
ambos

Deixe seu email ou whatsapp

Espero que você tenha passado bons momentos respondendo esse longo questionário. Tenho 
certeza que eu terei, lendo suas respostas. Elas serão tratadas com o maior carinho e respeito.
Muito obrigada por sua participação!

 
Ana Passos

+55(11)9XXXXXXXX

ana@XXXXXXXXXX

                        https://pt.surveymonkey.com/r/SignificadoDasJoias-AnaPassos


