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Resumo 

O Trabalho foi desenvolvido em cerâmica e teve como motivo a criação de 

ilustração e histórias em quadrinhos a partir do filme Os Imperdoáveis (1992), de Clint 

Eastwood. O objetivo partiu da representação de duas memórias que me 

acompanham desde minha infância: os filmes de western e o gibi.  Os desenhos sobre 

a cerâmica, unidos às duas mídias, criam singularidades em cada peça, retratando 

momentos específicos do filme. O casamento das duas ideias é, a meu ver, muito 

conveniente neste momento e representa importante etapa da minha vida com a 

conclusão do ensino superior. 
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Introdução 

 

O interesse pelo desenho, pelas cores e pintura está em mim e me acompanha 

desde a minha infância. Desenhar foi algo que despontou logo cedo e por vezes 

demonstrei qualidade em relação aos demais alunos da minha idade. Sempre fui fã de 

desenhos animados e de histórias em quadrinhos, principal fio condutor que me 

motivou a querer cursar artes. 

Depois que entrei para o curso de artes acho que melhorei muito na forma de 

como observar outros trabalhos. Uma pintura ou uma peça de cerâmica merece um 

olhar mais apurado, podem servir para transportar-nos a outras esferas e fazer-nos 

esquecer do imediatismo que a vida tenta envolver-nos e refletir um pouco mais além, 

criando a partir disso novas esperanças, abrindo um leque de possibilidades para o 

futuro. 

O filme que decidi interpretar é um clássico do gênero western, Clint Eastwood 

é um ícone do cinema e tem profundo conhecimento neste tipo de mídia, já havia 

produzido dirigido e roteirizado vários outros filmes antes deste, que por sinal, 

também são de ótima qualidade. Os imperdoáveis quase não foi produzido, o roteiro 

ficou durante 20 anos rodando de mão em mão em hollywood a espera de alguém que 

resolvesse filma-lo. O ator Gene Hackman que inicialmente havia rejeitado a ideia, 

mais tarde aceitou participar do projeto ao saber que este iria ser encabeçado por 

Clint.  

O filme é um tanto quanto desafiador, fala de coisas morais e imorais que 

envolvia o “cowboy” e o seu tipo de personalidade, num diálogo profundo envolvendo 

seu réprobo caráter e estilo de vida que aniquila pessoas, como se nada tivesse 

consequência, mas com uma análise intimista sobre suas consequências.   
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Ideias e influências  

O Western ou faroeste 

O gênero western tem origem no oeste dos Estados Unidos é precedente da 

guerra civil americana até o início do século XX, onde foram ambientados seus 

acontecimentos. Muito difícil de ver histórias que são contadas e produzidas durante a 

guerra, já que o conflito civil foi vivido no leste dos EUA, sendo o oeste pouco afetado 

ou tendo pouco participado. Esta é a época de estabelecimento de terras, criação de 

gado, da “corrida do ouro” da Califórnia e o conflito com os indígenas daquela região. 

O oeste possui algumas regiões áridas, assim como são ambientadas nos filmes. 

As cidades onde se desenrolam as histórias geralmente são pequenas, com 

uma avenida principal cortando todo o lugarejo, um estabelecimento, barzinho ou 

armazém, uma delegacia, um xerife, casas todas feitas de madeira e a tecnologia eram 

as armas que geralmente foram utilizadas para subjugar, persuadir e matar outras 

pessoas, quase não existia lei. 

O personagem que aparece neste tipo de filme é o Cowboy solitário (não 

exatamente cowboy, já que o termo era utilizado para definir o tipo de homens que 

cuidavam de gado e trabalhava no campo era o típico vaqueiro, sendo os personagens 

dos filmes xerifes, andarilhos, aventureiros, bandidos, ou vadios), que cavalgavam sem 

rumo e destino certo, trazia consigo somente as roupas do corpo o revólver e 

conduzindo um cavalo. 

O filme  

Clint nasceu em 1930 na cidade de São Francisco, Califórnia e vivia uma vida de 

nômade, já que seus pais se mudavam constantemente. Viveu boa parte da sua 

adolescência em Oregon e se mudou para Seattle em 1951, já com 21 anos. Lá 

ingressou no exército e atuou como salva vidas e instrutor de natação. Na instituição 

militar conheceu um colega que indicou uma chance, que seria o seu primeiro trabalho 

envolvendo o cinema, na Universal Pictures. 

Clint Eastwood é um dos maiores nomes do cinema e tem sua biografia 

mesclada com parte da produção de filmes de faroeste, ele afirma que: “o tipo de 

filme western é tão americano quanto o Jazz”.  Em Os imperdoáveis, Clint apresenta 
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uma visão diferenciada, em relação aos   filmes que ele já havia produzido ou outros 

que representam o gênero. 

William Munny (Clint Eastwood) é um antigo assassino que tem uma vida 

isolada e preferiu a distância para criar os seus filhos, longe da sociedade, vive em 

frequente perturbação com seu passado obscuro e tenta se reerguer após a morte da 

sua esposa. Toda a trama do filme tem início quando um jovem chamado Kid o procura 

interessado em ganhar uma recompensa de 1000 dólares oferecida por um grupo de 

prostitutas que buscavam vingança, após uma delas ter o seu rosto retalhado. Munny 

se interessa pelo dinheiro, para cuidar melhor das suas crianças, procura o seu amigo 

Ned Logan (Morgan Freeman) e partem para a missão.  

O gênero de filme western sempre apresentou o cowboy como alguém capaz 

de realizar coisas extraordinárias, ele era o líder, saía de situações que aparentemente 

não havia soluções, era o mito, o herói, mas em Os imperdoáveis o quadro é diferente. 

O antigo personagem estabelecido, agora era velho, possuía rugas, dificuldades em 

subir no cavalo, tinha medo e vergonha do seu passado. 

Além de Kid, Munny e Ned, existe outro assassino interessado na recompensa o 

seu nome é English Bob (Richard Harris), um fora da lei que se auto intitula “o duque 

da morte”. O xerife Little Bill Daggett (Gene Hackman), homem violento que mantém o 

procurado sob sua proteção, ele o considera um rapaz trabalhador e odeia os ditos 

“foras da lei”, sempre os tratando com extrema violência.  

Todo o enredo tem seu desenvolvimento em comportamentos e 

consequências, todos os personagens principais tem um passado obscuro do qual se 

envergonham, não existe herói e vilão. O fio condutor da historia é a personificação da 

raiva e do desequilíbrio no ser humano, daqueles que adotaram o estilo cowboy de ser 

e a vida conturbada de uma prostituta. A cólera opera de maneira mordaz, ambos 

buscam vingança de um prejuízo que sofreram e a paz está longe de ser um lugar 

comum.  

O jovem Kid que desde o início do filme se auto proclamava um fora da lei de 

extrema periculosidade, mas nunca havia atirado em ninguém, quando tem a 

oportunidade de fazer valer o que dizia assassina o homem que era caçado, no entanto 

isso reflete de maneira profundamente negativa, fazendo com que ele atirasse o 

revólver para longe de si exclamando: “Nunca mais irei pegar em arma alguma”. 
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Os Imperdoáveis conquistou em 1993 os Oscars de melhor filme, melhor 

diretor, melhor ator coadjuvante (para Gene Hackman) e melhor montagem. O filme 

ainda tinha sido indicado em outras cinco categorias: melhor ator (para o próprio Clint 

Eastwood), melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor som e melhor roteiro 

original. Clint Eastwoody está a vontade no estilo que o revelou no universo do 

cinema, ele passa pelos  seus melhores momentos como diretor e também como ator. 

A paisagem do filme também é digna de atenção, com o típico cenário onde os 

westerns são produzidos com ótimas fotografias, onde foi fácil encontrar quadros 

interessantes para a minha adaptação.  

A Cerâmica  

Neste trabalho o objetivo é explorar a confecção de desenhos em peças de 

cerâmica, empregando a técnica Majólica. O motivo gerador desta pesquisa foi uma 

garrafa (figura 1), na qual desenhei um samurai e percebi que poderia relacionar 

histórias em quadrinhos e ilustrações com uma abordagem diferenciada das demais 

referências que já havia observado. 

 

Figura 1 Garrafa confeccionada a partir de molde 
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Francisco Brennand foi uma das referências onde me inspirei, ele é um artista 

que trabalha com pintura, escultura na área da cerâmica e produz em escala industrial 

revestimentos cerâmicos. As pinturas idealizadas por ele nos ladrilhos chamou minha 

atenção, pois são figuras básicas e simples, mas que envolvem a representação do 

traço do artista gerando algo mais que um ladrilho estampado, mas uma peça com 

características artísticas individuais. 

 

Figura 2 cerâmica esmaltada 40x30 cm cada azulejo. 

 Fonte: http://www.brennand.com.br 

 

      

Figura 3 cerâmica esmaltada 10x10x10. Fonte: http://www.brennand.com.br 
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Quando estive coletando referencias para a criação deste trabalho busquei 

ceramistas e desenhistas que basicamente trabalhavam muito bem com traços quando 

o assunto fosse desenho. O desenho limpo funciona muito bem com a técnica majólica 

e espero transmitir com eficiência o que estou imaginando.  

Greg Jahn e Nancy Halter é um casal de artistas que desenvolvem trabalhos em 

conjunto na cerâmica, Greg é o ceramista que modela as peças e as entrega para que 

Nancy as finalize. Nancy Halter é quem desenha sobre a porcelana. Ela era artista 

freelancer e prosseguiu durante muito tempo como diretora corporativa de arte. Os 

dois já estão juntos há 22 anos e ambos produziram uma identidade visual na cerâmica 

que revela a qualidade dos seus trabalhos, principalmente Nancy, que demonstra a 

cada objeto, um  olhar apurado com bom gosto e sofisticação.  

O traço do desenho de Nancy se aproxima muito da ilustração e se assemelha 

com o que eu estava idealizando, a forma de como as figuras são representadas sobre 

a superfície das peças, são imagens e representações que não cansam os olhos criando 

um design diferenciado conferindo aos seus trabalhos uma identidade visual 

interessante. As vezes pode-se observar alguns enquadramentos em partes dos 

desenhos, como nas histórias em quadrinhos. 

 

Figura 4 Greg Jahn - Nancy Halter 

 Fonte: http://gregjahn-nancyhalter.com/gallery.html 
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Figura 5 Greg Jahn - Nancy Halter  

Fonte: http://gregjahn-nancyhalter.com/gallery.html 

 

 

Histórias em quadrinhos  

Sinceramente, me sinto muito feliz de conseguir inserir as histórias em 

quadrinhos neste processo criativo, no começo do curso nem fazia ideia que poderia 

ser possível associar esta mídia com a cerâmica, mas graças o auxílio e a orientação 

dos professores do curso essa ideia tornou-se real. 

Desenhar a meu ver é um lazer um apêndice da arte que sempre tive prazer em 

fazer. Desde a minha infância o lápis e o papel estiveram me acompanhando e não me 

canso quando penso que o desenho vai continuar me acompanhando e gosto de 

imaginar muitas coisas para o futuro. 

Eu era muito novo na década de 1990 quando surgiu uma enorme quantidade 

de desenhos animados, eu e meus irmãos assistíamos religiosamente durante todas as 

manhãs a programação infantil na televisão. As animações americanas e Japonesas 

ganhavam rios de dinheiro, as crianças eram induzidas não só a acompanhar o 

desenho, mas também tinham que comprar os brinquedos e revistas que eram 

vinculados aos programas. Eu no meio disso tudo começava a desenhar a partir de 
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revistas os personagens que conhecia, pouco do que sei sobre desenho é fruto de um 

interesse instintivo que começou desde os nove anos de idade. 

 

Figura 6 Série animada Dragon Ball 

 

Figura 7 Série animada O homem aranha 

 

As histórias em quadrinhos vieram pouco tempo depois, me interessei por elas 

em parte pelo desenho e em parte pela leitura, gosto de acompanhar e até hoje 

acompanho algumas coisas sobre essa mídia.  

São muitos artistas bons na área de quadrinhos, digo artistas por que alguns 

fazem muito mais que desenhar. Gosto da arte de Bill Sienckiewcz, ele trabalha não só 

com histórias em quadrinhos, mas também com artes promocionais para os filmes 

(Figura 9), ele começou a trabalhar com quadrinhos na década de 1980 e ilustrou a 

série Elektra, escrita por Frank Miller (Figura 8). Bill foi um dos primeiros quadrinistas a 

inserir uma arte que envolvia pintura nas páginas de gibi, introduzindo outras técnicas, 

fazendo com que ele ganhasse vários prêmios pela sua ousadia. 
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Figura 8 Capa da Graphic Novel Elektra Assassina 

 

Figura 9 Arte feita para promover o filme os Imperdoáveis, Bill Sienckiewcz 



18 
 

 

 

Figura 11 Figura 11 Personagem Coringa, 
Bill Sienkiewicz. 

 Fonte: http://www.billsienkiewiczart.com/ 

 

Figura 12 Página 21 da série “Brought Light”.  

Fonte: http://www.billsienkiewiczart.com/ 

 

Figura 10 Figura 10 Tim Burton, Bill Sienkiewcz.  

Fonte: http://www.billsienkiewiczart.com/ 

http://www.billsienkiewiczart.com/
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Bill Sienckiewicz teve seu início de carreira influenciado por Neal Adams, 

desenhista que particularmente eu também admiro. Neal tem uma expressão 

naturalista na representação dos seus personagens e um traço muito marcante. Ele 

juntamente com Dennis O`Neil, tocaram em temas como preconceito racial e drogas 

numa Hq que unia o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, na época soou como algo 

inovador gerando grande sucesso. Muitos o consideram como desenhista definitivo do 

personagem Batman. 

 

 

 

 

 Figura 13 Fonte: http://nealadams.com/ 
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Os desenhos páginas e as ilustrações 

Possuo comigo alguns desenhos que eu havia feito anteriormente, datam de 

2013 e mal imaginava que estes iriam ser utilizados no meu TCC. 

 

Figura 14 

 

Figura 15 

Quando pensei em adaptar o filme para histórias em quadrinhos e 

posteriormente inseri-los na cerâmica realizei vários esboços e pinturas, todos com o 

objetivo de estudar a melhor representação das cenas do filme. Incluí também outras 
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artes que havia feito de outros filmes de western para entender melhor a natureza da 

imagem e treinar a minha percepção sobre o tema, gosto muito de desenhá-los. 
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Figura 16 
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Figura 18 Aquarela 

 

Figura 19 Caneta e nanquim 

 
Figura 17 Caneta e nanquim 
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Figura 20 Página contendo parte da história 
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Figura 22 

 

 

Figura 23 

  

 
Figura 21 
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Figura 24 

 

 

Figura 26 Clint Eastwood(William Munny) 

 

 

 

 

Figura 25 Gene Hackman ( Little Bill Dagett)  
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Figura 28 

 

 

 

Figura 30 Página parte da história 

Figura 27 Morgan Freeman (Ned Logan) 

Figura 29 
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Figura 31 Richard Harris (Bob O Inglês) 

 

Figura 32  
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Confecção das peças em cerâmica 

 

As peças de cerâmica foram modeladas a partir do torno, minha preocupação 

foi em manter um padrão de acabamento que não interferisse no resultado do 

esmalte, deixando a superfície bem lisa para sua aplicação, evitando bolhas de ar ou 

amassados que atrapalhasse a estética da peça no seu resultado final.  

 

Figura 33 Tainã Cordeiro 2015 

 

Figura 34 Tainã Cordeiro 2015 
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Figura 35 Tainã Cordeiro 2015 

 

 

Figura 36 Tainã Cordeiro 2015 

Aqui elas já passarão pela primeira queima o “biscoito”, prontas para serem 

esmaltadas. 
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Figura 37 Tainã Cordeiro 2015 

 

As peças foram finalizadas com o esmalte CMF 123, branco brilhante, e 

desenhadas com o corante. Foi um trabalho que me exigiu muita concentração, não 

podia ficar errando e apagando, já que a superfície era delicada devido à aplicação do 

esmalte.  

 

Figura 38 Tainã Cordeiro 2015 
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Figura 39 Tainã Cordeiro 2015 

 

Figura 40 Tainã Cordeiro 2015 

 

 

Figura 41 Tainã Cordeiro 2015 
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Figura 42 Tainã Cordeiro 2015 

 

Figura 43 Tainã Cordeiro 2015 
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Figura 44 Tainã Cordeiro 2015 

Conclusão 

 

Se todo este caminho for a construção da base dos meus conhecimentos em 

torno do fazer artístico, afirmo que posso construir um edifício sobre ela, e se alguma 

dúvida me despontar no caminho tenho recursos para solucioná-la. 

A cerâmica inicialmente havia surgido como algo novo aos meus olhos, um 

assunto desconhecido, com algumas dificuldades. Porém somente com o desenrolar 

do tempo pude compreender o que esses desafios significariam, e a melhor lição que 

ficou foi a de sempre continuar. Assim como o torno gira continuamente, devemos nós 

proceder ante aos obstáculos, a argila é modelada e criamos a forma que queremos, 

essa é a representação da nossa vontade, e nós estamos no controle acelerando ou 

diminuindo a velocidade agindo sobre o pedal do torno administrando nosso tempo. 

Conhecer a cerâmica foi algo  que se tornaria mais pessoal que eu imaginava, 

me inspirou a conhecer outras áreas que antes não foram notadas .  Gosto de como as 

coisas estão terminado, e espero que isso seja um início de algo ainda maior. 
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Cursar o ensino superior contribuiu para o meu crescimento em diferentes 

formas, passei a ler mais, ter instinto investigativo e pesquisador e simultaneamente 

revelando o quão pequeno ainda estou, Rabindranath Tagore dizia “Não podes ver o 

que és. O que vês é a tua sombra” é uma frase excelente do meu estado atual em 

relação as artes, porém a experiência vivida na universidade é de grande valia, o curso 

é a minha bússola, arte é o meu norte. O caminho? Ninguém sabe, só basta estar vivo 

para poder caminhá-lo.  
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