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1 -  DESENVOLVIMENTO 

Meu nome é Elson Dias Barbosa Júnior, nasci em Porciúncula - RJ e resido em São 

João Del Rei, desde 1977. Estava com um ano de idade quando minha família se 

estabeleceu na cidade. 

Minha história com a arte começou logo no jardim de infância, os professores 

passavam atividades artísticas como a prática de colorir círculos, quadrados e triângulos. 

Sem deixar nenhum espaço em branco, essa aparente perfeição era um resultado 

agradável, me deixando muito feliz. Enquanto crescia minha motivação por desenhar 

aumentavam, pegava lápis e pincéis de meu pai e o imitava, mas sem experiência, tudo saía 

errado, eu ainda não tinha a coordenação motora necessária. 

Com 10 anos tive um amigo que também desenhava e combinávamos sempre de 

copiar desenhos em quadrinhos, ficávamos horas desenhando os personagens como 

Homem Aranha, Hulk, Batman, entre outros heróis, esse treino me ajudou muito a melhorar 

meu traços. 

 Um pouco mais velho começo a trabalhar com meu pai: fazíamos letreiros, placas, 

faixas, pinturas de propaganda e arte final para serigrafia. Num total de mais ou menos 10 

anos trabalhamos nesse ramo, mas nestes anos todos eu sempre pensava em criar obras 

artísticas! Em 1996, uma empresa que tinha como foco a produção de móveis pintados na 

cidade de São Paulo, contratou os serviços de meu pai e ele inicia- se em um novo ramo de 

pintura. Os motivos eram: pássaros, galinhas, paisagens, frutas, entre outros temas, um 

serviço muito mais tranquilo e bem mais prazeroso, proporcionando ao pintor uma 

realização profissional. 

Em minha trajetória artística, como meu pai, me deparei com a possibilidade de 

cursar Artes Aplicadas, onde tive acesso a teorias e práticas, indo por um caminho que 

difere do autodidatismo de meu pai. Durante o curso estudei a fundo e me identifiquei com a 

arte contemporânea e logo percebi onde quero chegar. Percebo claramente minha evolução 

dentro desse processo de aprendizagem.   

O painel proposto como resultado final deste TCC foi criado tendo como ponto de 

partida o hibridismo entre o estilo renascentista e o cubista. O tema foi a Última Ceia, de 

Leonardo Da Vinci e a técnica utilizada foi a pintura Maiólica sobre vidrado em azulejo. 

"Desta forma concretizo a ponte entre as influências artísticas que permearão minha 

formação e as técnicas de Artes Aplicadas". 
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Meu projeto sintetiza a influência de três artistas, meu pai, Leonardo da Vinci e 

Picasso. 

   

Meu pai por ser a pessoa que me passou todo conhecimento artístico antes da 

Universidade, Leonardo por ser um ícone do Renascimento e Picasso pela ruptura com o 

estilo acadêmico. 

Desde muito novo acompanho meu pai criando e produzindo seus trabalhos.Aos 

poucos fui comparando suas pinturas a pinturas de outros artistas e entendendo mais o que 

ele fazia. Ele recriava as pinturas perfeitamente, tanto a óleo quanto a lápis. Fui absorvendo 

seus traços e trejeitos aos poucos, sempre no estilo acadêmico, figurativo ou realista, ele 

nunca mudava de padrão, a não ser quando recebia encomendas de monstros e outros 

pedidos exóticos. 

Produzia cartazes de propaganda de filmes para o Cine Glória, um cinema em São 

João Del Rei, por volta de 1981. Quando trabalhou para um cinema em Belo Horizonte meu 

pai produzia pinturas gigantescas como uma que me recordo bem. Um macaco de 18 

metros de altura, o filme, King Kong, lembro-me de imaginar meu pai pintando e me 

perguntava como ele tinha conseguido chegar lá em cima.  

Em 1986 trabalhou com serigrafia e arte final, eu o ajudava na secagem das peças e 

espalhava sua arte pela casa. Como sempre aprendendo na prática. Por volta de 1996 ele 

começa uma nova etapa produtiva, policromia e pintura em móveis, figuras de galinhas 

d`angola, galinheiros, flores, pássaros, arabescos, entre outros e eu ali, absorvendo tudo de 

perto tentando seguir sua versatilidade e rapidez. 
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A última ceia, reprodução de Elson Dias Barbosa, Látex sobre madeira  

Ele sempre dizia a mesma frase de efeito: “Se não souber fazer não faça”, isso 

significava, respeite seu tempo! E hoje, após tantos anos de treino, acho que consegui 

chegar em seu nível de exigência. 

   

 A deposição, reprodução de  Júnior Barbosa, óleo, 2010 
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                           Frutas, Júnior Barbosa,  Látex sobre madeira 2010 

                                    

                               Igreja São Francisco, Tinta acrílica sobre tela, 50x80cm, Júnior Barbosa, 2013 
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                                    Armário de macacos, Júnior Barbosa, 2013 

Prestando uma homenagem a meu pai resolvi fazer em meu projeto de TCC uma 

pintura associada a cerâmica pois é um modo de utilizar  toda a técnica que me foi passada 

por ele e combinar com as técnicas que aprendi no curso de Artes Aplicadas, não quis fazer 

apenas algo em cerâmica pois não seria uma característica minha fugir da pintura. Desde 

cedo, incentivado por meu pai, aprendi a apreciar esses grandes mestres e suas criações. 

Por isso combinei uma pintura tantas vezes reproduzida por ele, uma pintura mundialmente 

conhecida e poderosa, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. 

Leonardo nasce em tempos extraordinários onde intelectuais do século XV batizam 

sua época de, O Renascimento, “voltar a nascer”. Inspirados nas ruínas arquitetônicas 

desmoronadas, esculturas memoráveis e manuscritos antiquíssimos da literatura Grega e 

Romana. Os estudiosos, artistas e arquitetos italianos provocam um movimento cultural que 

acabaria se impondo por toda a Europa, preparada para romper suas amarras medievais e 

entrar na idade moderna. O caminho artístico de Leonardo da Vinci se desenrola ao longo 

de aproximadamente 50 anos.  
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Entre meados de 1460 e 1469 os historiadores da Arte supõem que Leonardo entra 

na oficina de Andrea del Verrocchio, ali permaneceu por um longo período, cerca de 10 

anos. Com sua experiência figurativa, alimentada e fortemente influenciada pela 

investigação científica do mundo real e dos fenômenos físicos, Leonardo nos deixa uma 

grande quantidade de desenhos e escritos sobre o assunto.  

Seus últimos anos em Florença após sua saída do estúdio de Verrocchio, por volta 

de 1478, foram marcados pela não finalização de duas obras encomendadas, uma pelo prior 

do Palazzo della Signonia, em 10 de janeiro de 1478, para a capela de São Bernardo. 

Dessa obra não se conhece quase nada, e a segunda obra foi a Adoração dos Magos de 

1481. 

Época de muitos artistas, além de Leonardo da Vinci citarei apenas dois de 

importância central como Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio para não me estender 

muito. Aluno de Del Verrocchio em meados de 1460 Leonardo sempre mantinha seus 

cadernos com anotações, criando invenções e registrando observações dos fenômenos 

naturais, além de dissecar animais, plantas e mais tarde até pessoas. 

Idealizou uma variedade de projetos em diversas áreas como engenharia, 

arquitetura e aeronáutica, concebendo obras como, canais, pontes, edifícios, pinturas, entre 

outras coisas, era realmente um artista versátil, sempre misturando arte e ciência. 

A Última Ceia, de Leonardo se tornou uma imagem altamente reproduzida, está 

localizada no mosteiro de Santa dele Grazie, em Florença, Itália, e foi encomendada por 

Ludovico Sforza, seu mecenas. 

“A perfeição de disposição das figuras obtidas, sua naturalidade e seu ritmo 

são sublimes. As figuras, colocadas em dois planos de perspectiva, são 

ordenadas em grupos de três, com exceção de Cristo que, isolado no 

centro, domina a ação. O salvador acaba de dizer as fatídicas palavras: “Em 

verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá”. Num átimo, 

como que por obra de um choque elétrico, despertou as mais diferentes 

emoções entre os discípulos, conforme o caráter de cada um”.(Victória, 

CHARLES: 1000 OBRAS PRIMAS DA PINTURA, 2007, pág. 98) 
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         A última ceia, Leonardo Da Vinci  

Infelizmente a obra está muito deteriorada. Ao invés do uso da técnica do Afresco, 

ideal para pintura em paredes, Leonardo da Vinci usou a técnica de têmpera enriquecida por 

uma base de óleo, a qual é mais recomendada para pintura em madeira. Ao longo dos anos 

ela foi restaurada ao menos oito vezes, entre as restaurações documentadas, a última durou 

22 anos – de 1977 a 1999. “Evidentemente, essas interferências modificaram o aspecto 

original da pintura – sobretudo as cabeças dos personagens que perderam sua intensidade 

expressiva.”1 

Giorgio Vasari, pintor e arquiteto italiano disse ainda em 1556:“Não se consegue ver 

mais que uma mancha ofuscante”. 2Apesar de não está totalmente íntegra essa pintura 

ainda produz um grande  emoção. 

Sempre me perguntei, se meu pai fosse criar uma exposição hoje, o que ele 

retrataria? Qual seria seu tema? E o estilo aplicado? Imagino que seja algo renascentista, 

ou realista! 

Eu respeito sua qualidade e agradeço por tudo que aprendi, mas minha opção é pela 

desconstrução do figurativo, a pintura propriamente dita, não uma ilusão e nem uma 

impressão. Sempre gostei das pinturas menos realistas, mais manchadas e tortas, com 

                                                      

1
 COLEÇÃO GRANDES MESTRES. Leonardo da Vinci, 2011 

2
 COLEÇÃO GRANDES MESTRES. Leonardo da Vinci, 2011 
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pinceladas rápidas, só não as entendia. A dimensão que inclui o tempo na obra, por tudo 

isso, sempre me conectava a Picasso. 

 O autor, que também fez referência a incorporação do tempo a pintura foi Erwin 

Panofsky, ele fala justamente da desconstrução figurativa criada por Picasso. 

 “Somente com Picasso, e seus seguidores mais ou menos confessos, 

realizou-se uma tentativa de revelar a quarta dimensão do tempo, de modo 

que os objetos deixassem de ser determinados por três coordenadas 

apenas e pudessem se apresentar em vários aspectos e em todos estados 

do “vir a ser” ou desintegrar”. (Panofsky Apud: SCHAPIRO, 202, PAG. 84 ) 

    

E a partir dessa desconstrução dos objetos, aos olhos de uma pessoa leiga, o 

trabalho de Picasso é visto e retratado aparentemente como feio, um trabalho mal feito ou 

mal acabado, que certamente não é o caso. 

“Quem cria algo é obrigado a fazê-lo feio” (Picasso) 

Gertrude Stein descreve esse pensamento: 

 “Do esforço e da luta para gerar intensidade deriva sempre certa feiúra: 

quem vem depois pode fazer desse algo uma coisa belíssima, pois visto que 

já foi inventada, sabe aquilo que está fazendo. É inevitável, por outro lado, 

ao inventor, que não sabe o que está inventando, que faça algo que tenha 

feiúra”. (Gertrude Apud: SCHAPIRO,2002, PAG. 86) 

   

Ela enfatiza a fadiga do artista à procura de uma forma que negue e vá além dos 

valores constituídos. 

Quando tive aula na disciplina de Arte Contemporânea com o professor Ricardo 

Coelho, lembro-me que as primeiras figuras mostradas foram duas galinhas, uma realista e 

uma mais expressiva. Ele perguntou: Qual delas vocês gostam mais? A maior parte dos 

alunos gostou mais da galinha realista, eu, preferi a mais expressiva. Então ele disse 

novamente: Essa aqui é arte, apontando para a mais expressiva que era justamente a 

galinha de Picasso. 

Consequentemente fui me aprofundando pelos caminhos do cubismo e da arte 

moderna, me afastando cada vez mais do estilo aprendido por meu pai. 
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O nome cubismo foi aplicado pela primeira vez às obras de Braque, tendo em vista 

suas formas regulares e maciças. Nesse período as formas compactas e volumosas de 

Cézanne foram progressivamente afinadas, achatadas e os contornos fortemente marcados. 

Segundo GOMBRICH, numa de suas cartas a Cézanne, Picasso é aconselhado a 

organizar suas pinturas em formas geométricas, como esferas, cones e cilindros. Ele segue 

esse conselho literalmente tendo o seguinte raciocínio: 

 "Abandonamos há muito a pretensões de que representamos as coisas tal 

como as vêem os nossos olhos. Trata-se de um fogo-fátuo que é inútil 

querer explorar. Não queremos fixar na tela a impressão imaginária de um 

momento fugaz. Sigamos o exemplo de Cézanne e construamos um quadro 

de nossos motivos, com tanta solidez e tão duradouro quanto pudermos. 

Por que não ser coerente e aceitar o fato de que nosso objetivo real é 

construir algo, em vez de copiar algo? Se pensarmos num objeto, digamos, 

um violino, ele não se apresenta ao olho da nossa mente tal como o vemos 

com os olhos do nosso corpo. Podemos pensar e, de fato, pensamos em 

seus vários aspectos ao mesmo tempo. Alguns deles destacam-se com 

tanta clareza que sentimos poder tocá-los. E, no entanto, essa estranha 

mistura de imagens representa mais do violino "real" do que qualquer 

instantâneo ou pintura meticulosa poderia jamais conter."(Picasso Apud: E. 

G. GOMBRICH, 1995, págs. 573 / 574) 

Esse pensamento é um retorno aos princípios egípcios, em que um objeto era 

desenhado a partir do ângulo em que sua forma característica se destaca com o máximo de 

clareza. Um corpo humano egípcio era feito com a cabeça de perfil com os olhos de frente, 

o tronco de frente para observar a ligação com os braços, as pernas de lado para aparentar-

se em movimento e dois pés esquerdos, eliminando a parte exterior de um pé. Eles seguiam 

uma regra de representação das partes mais importantes.  

Essa composição é vista em muitas de suas obras e nelas ele nos convida a 

participar desse jogo sofisticado de construir idéias a partir de fragmentos planos na tela. Os 

cubistas escolhem motivos familiares como guitarras, garrafas, fruteiras, figuras humanas e 

naturezas mortas, pois os espectadores teriam melhor compreensão dessas formas. Minha 

admiração por esse estilo se mostra em tudo que faço, seja na pintura, na escultura ou em 

peças decorativas.  



14 

 

 

                 Quadro a óleo, 120x160 cm, reprodução de Júnior Barbosa, 2013 

 

Quadro a óleo, Meia lua, 150x90,  Júnior Barbosa,, 2014 
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                Quadro a óleo, Faca afiada,140x140 cm, Júnior Barbosa, 2014 

                                        

                                            Rosas cubistas, argila de baixa, Júnior Barbosa, óleo, 2014   

A arte de Picasso rompe com a arte Renascentista. 
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Um renomado historiador e crítico de arte disse algo bastante esclarecedor. 

“O cubismo rompe com a perspectiva da Renascença. Vê os objetos 

relativamente, isto é, a partir de diversos pontos de vista, nenhum deles com 

autoridade exclusiva. E, dissecando os objetos dessa maneira, consegue 

vê-los, simultaneamente, de todos os lados – de cima e de baixo, de dentro 

para fora. Circunda e penetra seus objetos. Desse modo, às três dimensões 

da Renascença, que permaneceram como fatos constituintes por tantos 

séculos foi acrescentada uma quarta – o tempo [...] A apresentação dos 

objetos a partir de vários pontos de vista introduz um princípio intimamente 

ligado à vida moderna – a simultaneidade.”(Giedion, Apud: SCHAPIRO, 

2002, pag. 83) 

   

Essa simultaneidade descrita por Giedion foi alcançada com a criação do quadro Les 

Demoiselles d`Avignon de Picasso (1907). 

  

Tal modificação no campo da pintura da época motivou os críticos da época a falar 

de uma ruptura definitiva com as tradições do renascimento. 
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A última ceia, Leonardo Da Vinci 

Essa percepção da quarta dimensão, o tempo, iniciada pelos cubistas, intuitivamente 

ou não, é o novo divisor de águas na arte. Foi esse caráter estático do cubismo que me 

atraiu, essa construção livre sem dependência da realidade, essa desvinculação dos pré-

requisitos acadêmicos. 

E com base nesses dois estilos praticados por minhas referências criei um painel 

híbrido. Modifiquei os personagens para o estilo cubista e mantive Jesus e a parte central no 

estilo renascentista, criando uma releitura única. 

Usei a técnica da Maiólica, uma técnica de decoração em cerâmica. A peça de 

azulejo a ser confeccionada será coberta por um esmalte branco opaco de estanho, por 

cima serão usados pigmentos para a produção da pintura, no meu caso será usado o óxido 

de cobalto. 

Essa técnica foi desenvolvida primeiramente na Pérsia e durante o século VIII já 

estava sendo produzida na Espanha. Durante o período da renascença se tornou conhecida 

como Maiólica, se tornando muito popular em toda a Europa. Sua face pode ser 

monocromática ou policromática, lisa ou em relevo. os temas são variáveis, tendo motivos 

religiosos e geométricos, o que  torna a técnica versátil e muito usada na decoração 

arquitetônica.   
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Painel com 54 azulejos 118x76 cm pintura azul representando "A ÚLTIMA CEIA DE CRISTO". 

2 -  METODOLOGIA: 

Primeiramente criei alguns esboços da obra alterando alguns dos personagens para 

o estilo cubista afim de conseguir  uma composição ideal, acompanhado também por alguns 

tipos de molduras, que buscam se integrar com a geometria proposta.  
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Esboço 1 (6/10/2014) 

 

Esboço 2 (7/10/2014) 

  

Esboço 3 (8/10/2014) 
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Esboço 4 (9/10/2014) 

 

Molduras respectivamente 1, 2, 3, 4 (10/10/2014) 

Analisando os esboços realizados, optamos por usar o esboço número um (Pág. 19), 

onde ficou mais evidente a questão híbrida do projeto, e foi proposta a realização de um 

novo estudo, com base neste, mas buscando uma melhor integração entre as figuras do 
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primeiro plano e o fundo em perspectiva. Concordamos também com a moldura dois (Pág. 

20), que combinou muito bem com a proposta. Depois do esboço e moldura decididos foi 

feito um novo esboço em tamanho real, em seguida todo desenho foi perfurado com uma 

agulha, estes micro furos serviram para transferir o desenho para o painel usando uma 

bucha de carvão mineral.  

   

 

Esboços  prontos 
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Desenho transferido para o painel 

Em sequência, foram preparados os testes de esmaltação e pintura dos azulejos. 

Para o teste de esmalte foram usados:  

 

ESMALTE 096 65% 32.5 g 

CAULIM 15% 7.5 g 

FELDSPATO 20% 10 g 

 

          Adição: 

ÓXIDO DE TITÂNIO 3% 1.5 g 

ÓXIDO DE ESTANHO 7% 3.5 g 

BENTONITA 2% 1 g 

 

Esta composição é equivalente a 50% da receita.  

O resultado não foi satisfatório no que se diz respeito ao esmalte, pois após a 

esmaltação o azulejo apresentou um craquelado indesejado, provavelmente devido ao 

vácuo criado no momento da retirada do recipiente de esmaltação. Por esse motivo foi 

definido que o painel completo fosse esmaltado com pistola a compressão, criando uma 
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camada fina e homogenia sobre o azulejo e evitando o efeito indesejado. O resultado do 

craquelado pode ser visto nas fotos dos testes abaixo. No entanto a tinta manteve o 

resultado desejado apresentando cor intensa na composição mais concentrada e  cor suave 

na composição menos concentrada. Na preparação da tinta foi usada a seguinte receita: 

 1ª Tinta 

(alta concentração) 

2ª Tinta 

(média concentração) 

3ª Tinta 

(baixa concentração) 

ESMALTE 096 
4 g 2 g 1 g 

ÓXIDO DE 

COBALTO 

1 g 0.5 g 0.25 g 

BENTONITA 
1 g 0.5 g 0.25 g 

CMC 
5 ml 5 ml 5 ml 

ÁGUA 
10 ml 10 ml 10 ml 

Os resultados obtidos são mostrados a seguir. 

 

Testes antes da queima 

 

Testes após a queima 

Após a aprovação dos esboços preparei os azulejos para o painel usando a técnica 

de placas, feito do seguinte modo: 
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A primeira etapa foi separar montes de argila de mesmo peso, num total de 70, 

esses montes foram sovados com força, passaram pelo rolo de cozinha e pela plaqueira, em 

seguida foram prensados sobre uma tábua de MDF e postos para secagem.  

  

  

 

Para a secagem não empenar os azulejos usei um MDF como base, uma camada de 

jornal, uma camada de azulejos prontos, depois duas camadas de jornal, uma segunda 

camada de azulejos e uma última camada de jornal por cima, outra tábua de MDF finalizou o 

processo. Os azulejos produzidos tem as dimensões de 17x17 cm e reduzirão seu tamanho 

para 15x15 após a secagem, formando um painel de 90x150 cm. 

Já em ponto de osso é a hora de biscoitar. Os azulejos foram para o forno elétrico 

em uma temperatura de aproximadamente 900°C. 
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Após o biscoito dos azulejos eles receberam uma camada de esmalte branco de 

estanho opaco e por cima a pintura escolhida, feita a partir do óxido de cobalto, como 

detalhado nos testes. Em seguida o painel foi para a queima novamente no forno elétrico 

onde atingiu a temperatura de 1100°C. 

 

 

Painel em azulejo, pintura Maiólica, 160x100 cm, Júnior Barbosa, 2014 

3 -  CONCLUSÃO: 

              Ao longo desta jornada intensa que foi o curso de Artes Aplicadas consegui 

me adaptar a esse novo material, a argila, ela me fez pensar em novas possibilidades de 

desenvolver outros trabalhos além da pintura, como esculturas, utilitários, peças torneadas e 

moldadas. Um universo novo e enriquecedor. Consegui crescer como pessoa, convivendo 

com outros alunos e professores sempre dispostos a compartilhar opiniões e idéias. Me 

sinto preparado para atuar nesta fase artística contemporânea, explorando minhas 

disciplinas de História da Arte e História da Arte Contemporânea ao máximo. Num todo 

posso dizer que estou agradecido por concluir essa nova etapa e pronto para voar. Como 

disse Miguel de Cervantes, "O céu é o limite". 
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