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RESUMO
Esta pesquisa pretendeu contemplar mais do que um requisito para o Trabalho de
Conclusão de Curso, buscou solucionar um quesito sobre a compreensão da arte
da gravura que até a sua aplicação era desconhecida pelos professores da rede
municipal propôs desenvolver-se de forma livre no sentido de considerar a realidade
das aulas de artes. Assim a arte da gravura propõe, no âmbito da educação básica,
uma aliada para que se desenvolvam produções nas aulas de arte e educador possa
através desta pesquisa alcançar uma expressividade do seu lado artístico, através
da construção do seu trabalho utilizando a linguagem da gravura. Para a seguinte
proposta elaborou-se o estudo da gravura tradicional e da gravura contemporânea
em uma percepção elencada com o tema deste estudo a arte da gravura tendo
como ícone de pesquisa artistas da gravura tradicional e contemporânea, sendo um
deles Oswaldo Goeldi e Marcelo Grassmann. Estes artistas trabalham a gravura de
tradição, usado suas obras para se ter uma compreensão do que é a linguagem da
gravura desde seu início tendo um entendimento sobre o que ela é e até um estudo
da história da gravura. Em seguida tem-se como estudo a linguagem da gravura
contemporânea utilizando a artista Regina Silveira como idealizadora desta
linguagem. Com ênfase nas poéticas da artista Regina Silveira que trabalha mais
propriamente com a gravura contemporânea, pretendemos com esta pesquisa
alargar a percepção quanto ao uso da linguagem da gravura nas aulas de artes para
desenvolver produções artísticas que contemples nosso tema de estudo quanto à
arte educação que vai ao encontro da necessidade de expressão do individuo, aqui
representado pelos educadores. Neste sentido, para o educando anseia-se
possibilitar a compreensão do uso de alguns pontos relevantes para que se
comunique e se expresse sem a necessidade do figurativo ou, ainda de
estereótipos. Tendo como objetivo demonstrar aos educadores a linguagem da
gravura tradicional e da gravura contemporânea dando a ele a oportunidade de
construir um trabalho artístico e que o mesmo passe a ver a arte com outros olhos
para poder ensinar seus alunos a arte da gravura entendendo-a e compreendendo-a
, pois só assim poderá ver a arte como uma coisa grandiosa e muito importante no
currículo escolar. A aplicação da pesquisa deu-se nas dependências da escola de
educação infantil professor Walmor Carlin do Prado no município de Lebon
Régis,com professores que dão aula de artes mais não são formados na área com o
tema da linguagem da gravura. A metodologia da pesquisa foi através de livros,
imagens da internet, textos de artigos e o estudo de artistas que exploram essa
linguagem e a defendem sempre, buscando através disso repassar um conteúdo
que pudesse ser compreendido por todos. E os resultados alcançados foram
excelentes vemos que a compreensão da linguagem da gravura foi estabelecida e
de grande relevância para o entendimento dos professores que entenderam e
obtiveram um conhecimento que valeu a pena, pois poderão futuramente utilizar o
que aprenderam nesta pesquisa proposta que alcançou seu objetivo ao vemos as
imagens das produções no decorrer deste TCC.
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ABSTRACT
This research intended to meditate more than a requirement for the Work of
Conclusion of Course, it looked for to solve a requirement on the understanding of
the art of the engraving that was ignored by the teachers of the municipal net to your
application he/she intended to grow in a free way in the sense of considering the
reality of the classes of arts. The art of the engraving proposes like this, in the ambit
of the basic education, an allied one for they grow productions in the art classes and
educator can through this research to reach an expressiveness on your artistic side,
through the construction of your work using the language of the engraving. For the
following proposal the study of the traditional engraving was elaborated and of the
contemporary engraving in a perception elencada with the theme of this study the art
of the engraving tends as research artists' of the traditional and contemporary
engraving icon, belonging one to them Oswaldo Goeldi and Marcelo Grassmann.
These artists work the tradition engraving, used your works to have an understanding
of what it is the language of the engraving since your beginning tends an
understanding on which she is and until a study of the history of the engraving. Soon
after it is had as study the language of the contemporary engraving using artist
Regina Silveira as idealizadora of this language. With emphasis in the poetic of artist
Regina Silveira that he/she works more properly with the contemporary engraving,
intended with this research to enlarge the perception with relationship to the use of
the language of the engraving in the classes of arts to develop artistic productions
that you contemplate our study theme with relationship to the art education that is
going to the encounter of the need of the individual's expression, here represented by
the educators. In this sense, for the student it is desired to make possible the
understanding of the use of some important points for he/she communicates and it is
expressed without the need of the figurative or, still of stereotypes. Tends as
objective demonstrates the educators the language of the traditional engraving and
of the contemporary engraving giving to him the opportunity to build an artistic work
and that the same pass to see the art with other eyes to teach your students the art
of the engraving understanding her and understanding her, because he/she can only
see like this the art as a grandiose and very important thing in the school curriculum.
The application of the research felt in the dependences of the school of education
infantile teacher Walmor Carlin of the Grassland in the municipal district of Lebon
Régis,com teachers that you/they give class of more arts they are not formed in the
area with the theme of the language of the engraving. The methodology of the
research was through books, images of the internet, texts of goods and the artists'
study that explore that language and they always defend her, looking for through that
to review a content to be understood by all. And the reached results were excellent
we see that the understanding of the language of the engraving was established and
of great relevance for the teachers' understanding that you/they understood and they
obtained a knowledge that was worthwhile, because hereafter they can use what
learned in this research proposal that reached your objective to the we see the
images of the productions in elapsing of this TCC.
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CAPITULO 1

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho aponta vivências dos educadores, em relação aos
processos educativos em arte na atualidade, apresentando a gravura tradicional e a
gravura contemporânea e a construção de um trabalho artístico, As pessoas não
estão tendo tempo para ver a arte, e as que estão vendo não estão entendendo a
educação cultural que temos. O que temos é uma arte para embelezar ambientes.
Só que hoje a gravura é muito mais que apenas objeto de decoração, é algo que nos
provoca e nos faz pensar, questionar o nosso posicionamento na sociedade.
Dentre as etapas do planejamento da docência, tem-se a observação que é o
primeiro momento que nos permite problematizar a realidade escolar, esta primeira
etapa do estágio nos permite observar as turmas na disciplina de artes, e através da
observação, perceber como o aprendizado ocorre nas aulas de artes, e partindo
deste pressuposto construir uma problematização para este trabalho.
Durante o período dos estágios foi observado que, a linguagem da gravura
se fazia ausente na escola, e sua técnica da gravura não era conhecida pelos
educandos e nem mesmo pelos professores. Partindo deste pressuposto,e
preocupando-se com a ausência de professores formados na ara de artes buscouse ajudar dessa forma oportunizando um conhecimento sobre a linguagem da
gravura.este instrumento, nos instigou a criar esta proposta de ensino para a
elaboração desta pesquisa que traz como tema: A aproximação entre a gravura
tradicional e a gravura contemporânea em uma proposta artística, e traz como
problemática: Como demonstrar a técnica da gravura contemporânea oportunizando
um conhecimento para os professores que não conhecem essa linguagem para que
possam utilizar dessa técnica para ensinar em sala de aula?
Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de ampliar uma proposta de
ensino aprendizagem voltada à linguagem da gravura, despertando a sensibilidade
dos educandores para que possam representar suas vivencias pessoais, através da
gravura, produzindo uma percepção poética e simbólica como linguagem artística no
âmbito escolar.
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Temos como objetivo geral: construir um conhecimento da técnica da gravura
tradicional e da técnica da gravura contemporânea oportunizando um conhecimento
para os professores que não conhecem essa linguagem e assim possam utilizar
dessa técnica para ensinar em sala de aula. E objetivos

específicos: Possibilitar

aos participantes a aprendizagem sobre a história da gravura, seu conceito, tipos e
formas de produzir gravura com materiais alternativos. Além de estabelecer
conexões com artistas que trabalham com essa linguagem, artistas como Oswald
Goeldi, Marcelo Grassmann e uma contemporânea Regina Silveira, chegando-se
assim a construção de trabalhos com materiais alternativos e por fim no trabalho
final uma construção artística, através dos trabalhos da artista Regina Silveira.
O tema aborda as seguintes questões de pesquisa: Como será possível
possibilitar aos participantes a aprendizagem sobre a história da gravura, seu
conceito, principais tipos e formas de produzir gravura com materiais alternativos?
Como estabelecer a relação dos artistas Oswaldo Goeldi e Marcelo Grassmann que
trabalham com a gravura de tradição e uma artista contemporânea Regina Silveira?
Como incentivar a produção de um trabalho em gravura através da construção
artística a partir da obra da artista Regina Silveira?
Esta pesquisa fez-se necessária para a contribuição da relação entre teoria e
prática, com possibilidade de inserção da prática pedagógica em artes voltada à
linguagem da gravura e da consumação de sua técnica, possibilitando aos
educandores a aprendizagem, articulando conhecimento, experiência voltada as
suas produções artísticas.
Desta forma, a pesquisa busca trazer a linguagem da gravura como uma
linguagem poética e simbólica como linguagem artística para as aulas de Artes,
destacando elementos que podem ser aprofundados e discutidos com os alunos,
além de estimular a prática da técnica, aproximando e permitindo aos professores
experimentar uma prática artística que os conduza a enxergar a arte como uma
possibilidade de expressão e linguagem e assim poder utilizar esse aprendizado
para ensinar .
A fundamentação teórica tem por finalidade explanar no primeiro capítulo, a
história da gravura, enfatizando a importância da arte do contexto escolar, não
elevando somente o resultado plástico obtido, mas também o processo de criação
do trabalho, voltado a professores que dão aula de artes mais não conhecem a
linguagem da gravura. E aborda a origem da gravura e o trajeto percorrido até ser
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considerada obra de arte, especificando critérios e materiais que qualificam uma
gravura, tendo como subtítulo o que é gravura, que aborda o seu significado. Outro
subtítulo deste capítulo é tipos de gravura que relata no subtítulo a xilogravura , a
serigrafia e a gravura no metal abordando como cada uma é feita.
O terceiro capítulo traz a gravura na contemporaneidade que fala da gravura
contemporânea dos artistas de hoje que não sujam mais as mãos, não mudaram
em nada as suas ações apenas modificou suas ferramentas usando os meios
tecnológicos a seu favor, não mais necessitando do modo tradicional. Para os
artistas os meios o ambiente pouco importam, o que realmente importa é a
realização de sua ideia.
Como quarto capítulo traz: artistas da gravura como subtítulo Oswaldo Goeldi
relatando sua vida e algumas de suas obras, e como outro subtítulo outro artista
Marcelo Grassmann mencionando sua vida e algumas de suas imagens e no ultimo
subtítulo a artista Regina Silveira colocando um texto sobre sua vida e obra com
adesivos pretos a partir da artista citada procurou-se trabalha a linguagem da
gravura utilizando o ensino através da imagem das obras dos artistas.
No quinto título falamos da metodologia de como ela será aplicada com qual
grupo de pessoas quantas, horas será cada oficina, os dias, o numero de
participantes o local. E como trabalharemos esse assunto com a parte teórica e
prática instigando o nosso educador para que este contemple a gravura com um
conhecimento que adquiriu nestas oficinas.
Em outro subtítulo temos o desenvolvimento da prática docente da pesquisa,
que explana a realização de uma oficina de gravura desenvolvida com professores
como prática pedagógica totaliza cinco horas para oficina, onde é abordado como
referencial teórico a história e origem da gravura, tipos de gravura , seu significado e
os artistas estudados são Oswaldo Goeldi e Marcelo Grassmann, artistas brasileiros
que se destacam o âmbito nacional e internacional. A oficina instiga a linguagem da
gravura e a poética como elemento a ser agregado na produção plástica dos
educadores através dos artistas referenciados, trazendo a reflexão crítica das aulas
e também de como fazer gravura com materiais alternativos. E na segunda oficina
trabalhamos sobre a gravura contemporânea e a artista Regina Silveira, e para
concluir a oficina foi realizado um trabalho final relacionando os trabalhos da artista e
construindo seu trabalho artístico.
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E por fim a conclusão da pesquisa relatando os processos ocorridos durante a
aplicação do projeto de pesquisa sua parte teórica e pratica através de textos e
imagens de trabalhos feitos pelos professores e também seus trabalhos finais
demonstrando que esta foi de grande relevância e ajudou muito na formação do
educador que ensina artes mais a desconhece sendo assim muitas vezes ignorado
pelos alunos por não saber chamar o seu interesse pela arte da gravura. Sendo que
fizemos diversas gravuras com matrizes de isopor , papelão , caixa de leite entre
outros materiais que fomos descobrindo com a parte prática

da pesquisa

alcançando o objetivo da pesquisa que era de estimular os professores e tornar a
gravura uma arte conhecida para as suas aulas de artes.
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CAPÍTULO 2

2 A HISTÓRIA DA GRAVURA
A história da gravura nasceu com a história da escrita e do livro. O homem
desde as cavernas gravava imagens. O fato do contorno, de sua mão na parede das
cavernas, depois sobre a superfície de barro, pedra, metal, pele de animais e casca
de árvores. Segundo Orlando (1976, p.42):
O homem pré-histórico gravava na pedra, no osso, mesmo no barro e
também com símbolos. Assim nós temos a gravura a auxiliar o homem nas
suas primeiras formas de escrita.

O homem na sua arda tarefa de expressar-se e registrar os fatos do seu diadia, criou diferentes códigos, divulgar o conhecimento e transmitir a relegião era o
fato mais importante dessa época. Entanto as linguagens foram evoluindo da
representação pura aos signos. Os primeiros documentos encontrados foram
tabuletas de barro ou gravados em pedra, sendo registros de conhecimento.
No mundo a gravura teve diversos países em destaque que são: a China, a
Europa XV e XVI, Japão e na América. A aparição da gravura no mundo data desde
a antiguidade, em inúmeros lugares. Os egípcios já produziam tecidos estampados
dois mil anos antes de Cristo.
“Do pano a xilogravura passou ao papel. Os testemunhos mais antigos da
xilogravura em papel datam do século VIII de nossa era” (COSTELLA, 1984, p. 35).
Na Europa acredita-se que as primeiras formas de gravura aconteceram na
estamparia de panos. A tela impressa de Siegburg, próximo a Bonn, prova que a
técnica, é o mais antigo testemunho e europeu.
Os selos e carimbos eram utilizados pelos povos da antiguidade. A
xilogravura e a impressa, só ganharam mais espaço depois de fatores materiais que
os permitiu um suporte mais existencial, que foi a criação do papel como suporte,
que era fabricado na Europa.
Sendo os trabalhos feitos somente por encomendas, e o principal cliente era a
Igreja. Surgem novos padrões e novas encomendas, aumentando o volume do
trabalho produzido. A pintura é substituída pela gravura, pois ele era de execução
lente e por isso rara.
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As primeiras gravuras foram feitas por marceneiros ou talhadores de imagens.
Estas eram simples, apenas linhas de contorno das imagens, coloridas a mão e
impressas em grandes quantidades.
Na Alemanha a gravura teve muita importância, mas foi na Itália,
principalmente em Florença e Veneza que ela floresceu. Com os ricos com focos
mercantis da Renascença, construíram os maiores centros tipográficos da época. A
xilogravura serviu de decoração e cercadura de livros.
Em meados do século XVI, a xilogravura entra em decadência, sendo
somente usada pelos mais pobres, para a produção de imagens baratas, cartazes e
panfletos. A gravura em metal ganha espaço, sendo esta mais rica em recursos.
No Japão a xilogravura s revitaliza. Os samurais dedicam-se a enfeitar seus
castelos, contratando para tanto artistas e artesãos. Os padrões de arte cultivados
pelos chineses trazidos pelos sacerdotes budistas, foram utilizados de modo
espiritual, desligada da realidade.
Em 1660, ocorreu que um ilustrador de livros sugeriu ao editor a publicação
de uma gravura em folha e em texto. Com o sucesso imediato o gravador agora
artista, foi o primeiro japonês a assinar suas gravuras. Era Hishikawa Moronobu. Em
1740 um editor criou um guia que permitiu imprimir até três cores. Alguns anos após,
com o aperfeiçoamento desse registro foram impressas gravuras com mais de dez
cores.
Segundo Costella (1984, p. 93):
Conseguiram garantir-lhes uma precária sobrevida os xilógrafos da Casa da
Moeda, onde se aposentava Vila Boas deixando como discípulos Antonio
Ângelo Pinto e Antonio Raposo. Em 1910 Oswaldo Silva ainda os arrola
como xilógrafos da Casa da Moeda, acompanhados de Antonio Caetano
Ramos de Souza, Paixão, Antonio Salviano e Oscar Pedro Borges
(COSTELLA, 1984, p. 92).

No século XX, morta a gravura de topo documental e comercial, a xilogravura
abandonou seus vínculos com os artesãos do buril e passou a ser praticada, ao fio,
pelos próprios artistas do lápis e do pincel.
O século XX em diferentes países, grandes artistas, redescobre a xilogravura
como arte autônoma. Os primeiros passos são o retorno ao trabalho direto do artista
para a matriz, desde a criação até a impressão, e a volta ao uso da madeira de fio.
Na América trazida pela impressa, os espanhóis no ano de 1539 tem um
impressor na cidade do México. Estabeleceu uma tradição de gravura popular dando
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ensejo ao surgimento de gravuras destacadas, como José Guadalupe Pousada, no
México, lugar onde anos depois surgia o Taller de Gráfica Popular.
No Brasil a gravura veio em 1808 com a vinda da família Real e sua corte. No
momento havia uma proibição expressa com relação á instalação de oficinas de
impressão no Brasil, sobre a alegação de que a metrópole teria condições de suprir
a escassa demanda da colônia. Na realidade temiam-se os efeitos políticos que tal
inovação técnica poderia provocar.
Com a instalação da Impressa Régia a gravura foi introduzida no Brasil, do
arquivo militar e do colégio das fabricas do Rio de Janeiro. Estes fizeram uso quase
exclusivo da gravura em metal. Mas a gravura em madeira também foi utilizada no
colégio das fábricas. Com a importação a gravura em metal toma o lugar da madeira
que volta a aparecer revigorada, através do uso da madeira em topo. Houve uma
tentativa de ensinar a xilogravura, na Academia de Belas Artes que nunca teve
existência afetiva, sendo substituída por outras matrizes. Nesta época vários cursos
e gravadores profissionais e comerciais aparecem na Casa da Moeda.esta passou
por muitas lutas pois era considerada arte menor por se tratar de um de uma arte
que se poderia fazer diversas cópias com muita facilidade, mas ela ganha seu
espaço e passa a ser reconhecida como a arte maior.
Já hoje a xilogravura é difundida e praticada em todo o mundo, não é um
movimento, grupo ou ideia, mas talentos individuais que encontram um meio para
manifestar a sua expressão.
Podemos verificar que a xilogravura é uma das técnicas mais antigas da
história,

caracterizou-se

principalmente

por

crises

ou

grandes

mudanças

influenciada, principalmente por sua capacidade de reprodução de uma imagem em
grande escala e, geralmente representativa de uma fantástica manifestação, quase
sempre expressionista e figurativa.
2.1 O QUE É GRAVURA
A "gravura" é uma obra que podemos reproduzir diversas vezes a partir de
uma única matriz. Ela é uma obra que é assinada uma a uma sendo uma forma
restrita muito diferente do pôster que é feito de processos gráficos automáticos, e
reproduzido em grande escala sem ter a marca do artista. É também uma imagem
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representando um desenho, uma pintura com relevos etc. O que vai classifica-la é o
material com que ela foi construída. Segundo Orlando da Silva (1976, p.40):
É o corte a incisão, o sulco, o talhe, feito em material duro, metal, madeira,
pedra, vidro, osso, etc. A obra gravada nem sempre é feita para produzir
cópias. É peça única, principio e fim, os vidros gravados, inscrições em
cartões de metal, pedras preciosas, etc.

Podemos dizer que o carimbo pode ser uma matriz da gravura de modo
suscetível, e que parar ele se tornar uma obra de arte tem que ser elaborado e
manipulado minuciosamente pelo artista, tendo uma matriz que quando impressa
sua imagem ela deverá ser assinada, numerada, tendo um título e a data, deixando
assim identificações do artista para torna-se obra de arte.
Cada imagem reproduzida desta forma é única em si, independentemente de
suas cópias, consequentemente, cada gravura "é única", é uma Obra original
assinada. O fato de haver cópias da mesma imagem, nada tem a ver com a questão
de sua originalidade. Ao contrário disso, a arte da gravura está justamente na perícia
da reprodução da imagem, na fidelidade entre as cópias, este é um dos fatores que
distinguem o artista "gravador".
Quando falamos de gravura, temos em mente um processo inteiramente
artesanal. Desde a confecção da matriz, até o resultado final da imagem impressa
no papel, a mão do artista está em contato com a Obra.
Depois de impressa, cada gravura recebe a avaliação particular do artista,
que corrige os efeitos visuais ou os tons e cores, ou ainda, acrescenta ou elimina
elementos que reforcem o caráter que quer dar à imagem.
O impressor é quem domina os segredos do "processamento da matriz e da
reprodução fiel das cópias". Há artistas impressores também, mas no geral, a
gravura é fruto de um trabalho coletivo.
2.2 TIPOS DE GRAVURA
Existem três tipos de gravura que são: a xilogravura, e a gravura em metal, a
serigrafia. A xilogravura possui duas técnicas, o que lhe dá o nome é a forma de
como a madeira é cortada. Se cortada no sentido horizontal da arvore em pé chamase xilogravura de topo. E se a madeira é cortada na vertical da arvore em pé,
chama-se xilogravura de fibra. Segundo Silva (1976, p. 61):
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Xilogravura de Fibra: O taco de madeira, do mesmo desenho a ser gravado,
é polido para receber o desenho, que é cravado nas partes brancas, por
instrumento cortante: goiva, formão, canivete...
A madeira alta, não cortada pelo gravador, é que vai receber a tinta por
intermédio de um rolo. Esta tinta será transferida ao papel.

É a técnica mais antiga para produzir gravura, e seus princípios são muito
simples. O artista retira de ma superfície plana, a matriz geralmente é madeira as
partes que ele não quer que tenham cor na gravura.
Após aplicar pressão (com uma prensa) sobre essa folha a imagem é
transferida para o papel.
A impressão da xilogravura de fibra a mão, o papel é assentado sobre a
madeira entintada e a mesmo é friccionada pelas costas por um objeto capaz de
pressionar o papel sem rasgar.
Segundo Silva (1976, p. 62):
Xilogravura de Topo: como a fibra a madeira polida é desenhada para
receber a gravação que é feita com buril. A madeira de topo é muito mais
unida, não apresenta fibra nem nervura o que permite ao buril trabalhar
traços pois não dificulta, no corte, a direção da fibra da madeira.

A característica desse tipo de gravura é os traços mais unidos formandos
gomas de claro-escuro. Os pretos são compactos sem a respiração das nervuras
que servem para identificar a xilogravura de fibra.
2.2.1 Gravura em Metal
A técnica da gravura em metal começou a ser utilizada na Europa no século
XV. As matrizes podem ser placas de cobre, zinco ou latão. Estas são gravadas com
incisão direta ou pelo uso de banhos de acido. Água-forte-agua-tinta, ponta seca e
buril são as técnicas mais usadas. A matriz é entintada e utiliza-se uma prensa de
cilindro (conhecida como prensa colcográfica) para transferir a imagem para o papel.
Segundo Orlando (1976, p.62):
Esta tinta é retirada das superfícies altas por pano de trama larga que em
movimentos circulares, e não atingindo as partes baixas, deixa intacta a
tinta dento dos traços cortados pelo buril. Esta tinta será transferida ao
papel pela prensa calcográfica.

Água forte e água tinta, é uma reprodução conseguida por intermédio de
reação química. A depois de polida desengordurada é coberta por uma fina camada
de verniz. Esta composta de cera de abelha breu e betume que, aquecido se
espalha. Depois desenha-se o desenho que quer gravar e o ácido cria concavidades
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e efeitos visuais. O tempo em que a chapa é exposta a ação de mordente é que vai
define qualidade e intensidade de luz e sombra e das texturas.
2.2.2 Buril
A chapa de metal polida, recebe uma corrida com sulco de ponta afiada de
um buril de aço, cujo o corte revela a secção em losango em posição de ângulo 45
em relação a chapa. Seu resultado é um traço seco e nítido, sua impressão é em
positivo ou negativo (traço e, branco ou preto)
2.2.3 Ponta seca
Nesse processo o artista utiliza-se de um instrumento de aço como se fosse
uma pena (caneta) sendo uma ponta fina ao contrário do buril que é um losango. Em
posição de escrita deixara uma linha muito fina de metal que na impressão
caracterizara essa técnica sendo sua linha mais aveludada sendo possível sua
impressão apenas em positivo.
2.2.4 Serigrafia ou Silk Screen
Embora existem registros de trabalhos utilizando estêncil na china no século
VIII a serigrafia começa a ser aplicada na segunda metade do século XX. Com as
técnicas descritas acima a serigrafia apresenta diversas técnicas de gravação de
imagem. Uma delas é a gravação por processo fotográfico. Imagens são gravadas
na tela poliéster e com a utilização de um rolo com a tinta a imagem é transferida
para o papel
Seguindo Silva (1976, p. 70 ): “É um método de multiplicação de provas, mais
fácil de executar e de imprimir que a xilogravura o metal e a litografia”.
O custo é pouco estampa um maior número de cópias. A maioria das
impressões é em superfícies chapadas, mas pode ser usado crauá gorduroso ou
acerado ou serem vaporizadas vernizes para obstruir a seda assim conseguindo
texturas.
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Na história da gravura, a técnica novamente questiona seus limites abrindo-se
para a polêmica sobre os novos procedimentos eletrônicos de manipulação e
impressão digital são ou não são gravuras?
Segundo Resende (2000, p. 35):
Em outras palavras tudo o que é novo na arte leva um tempo para ser
assimilado. A arte anda em descompasso com o seu tempo, se levarmos
em consideração que aquela ideia de arte emoldurada na parede ou sob um
pedestal ainda não perdeu sua relevância.

Para que possamos entender melhor podemos citar a fotografia que como
fruto da tecnologia, passados todos esses anos não colaborou com o fim da pintura.
Atualmente é que, no lugar de uma pintura na parede, pendura-se uma tela digital. O
resultado no processo do artista nesse futuro que estamos não importaria se é uma
xilogravura ou se o artista executou a sua obra diretamente na próprio computador e
assim deixaria de existir uma matriz concreta.
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CAPÍTULO 3
3 ARTISTAS DA GRAVURA
3.1 OSWALDO GOELDI
Oswaldo Goeldi nasceu em 31 de outubro de 1895, no Rio de Janeiro, filho de
Emílio Augusto Goeldi, naturalista suíço, e Adelina Meyer, carioca. A família
permaneceu por pouco tempo neste estado, mudando-se para Belém do Pará, para
que Emílio, o qual veio ao Brasil em 1894 a convite de D. Pedro II para trabalhar no
Museu Nacional, pudesse aprofundar-se melhor na fauna e flora do Amazonas e
assim reestruturar o Museu Paraense. Anos mais tarde, 1901, a família transfere-se
para Suíça, em Berna, antiga capital do país, onde Oswaldo passa sua
adolescência. O mesmo ingressou em 1915, na Escola Politécnica de Zurique,
período conturbado pela Primeira Guerra Mundial, a qual foi convocado para prestar
serviço militar, sendo obrigado a parar com seus estudos.
Segundo Naves (p. 96):
Nasceu em 31 de outubro no Rio de Janeiro, filho de Emilio Augusto Goeldi,
naturalista suíço convidado a ser o diretor do museu Nacional, e da carioca
Adelina Meyer. O casal reside então numa casinha na ladeira do Ascura, no
Cosme Velho, na qual permanece por pouco tempo. A fim de que o pai
pudesse estudar a fauna e a flora do Amazonas e reestruturar o Museu
Paraense, a família muda-se para Belém do Pará, onde Oswaldo vive até os
seis anos de idade.

Nesta época Goeldi começa a desenhar, revelando precocemente um grande
talento para esta atividade, na qual ele passava horas envolvidas aos papeis e
cores. A morte do pai, em 1917, foi o motivo de ter abandonado a Escola
Politécnica, sendo que convenceu sua mãe a deixá-lo estudar em Genebra, para
seguir carreira artística. Em sequência iniciou estudos na Escola de Artes e Ofícios,
durante seis meses, posteriormente passou a frequentar ateliês de artistas suíços,
porem, logo parou.
Contudo sempre estava fazendo suas produções e neste mesmo ano realizou
sua primeira exposição em uma Galeria chamada Wyss, em Berna, onde conheceu
as obras de Alfred Kubin, artista austríaco, com quem manteve contato durantes
muitos anos, alem de ter se identificado e utilizar-se das obras deste artista como
inspirações para suas próprias produções, pois o intuito e a temática utilizada por
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Kubin era a mesma com a qual Goeldi vinha trabalhando e aprofundando-se, ou
seja, imaginação e fantasias eram instrumentos preferidos.
Em 1919, volta ao Brasil e se estabelece no Rio de Janeiro, onde passa a
fazer ilustrações para Revistas. Goeldi ao chegar ao país sofreu algumas
dificuldades de adaptações ao meio social e intelectual ao qual o Brasil estava
passando, pois na Europa ele estava vivenciando um período diferenciado ao qual
ainda estava ocorrendo no nosso país, e isto dificultou na aceitação de suas
produções, pois as mesmas não correspondiam aos períodos que aqui ainda
estavam ocorrendo.
Entretanto isto não foi motivo para que o artista não realizasse suas
produções, entre 1920-21, expõe seus desenhos no Saguão do Liceu de Artes e
Ofícios do Rio de Janeiro. Sua exposição foi mal recebida pela critica, mas elogiada
por diversos escritores, como por exemplo, Álvaro Moreyra, Manuel Bandeira, Aníbal
Machado, Ronald de Carvalho, Raquel de Queiroz, Olegário Mariano, Otto Maria
Carpeaux e pelo pintor Di Cavalcanti.
No ano seguinte voltou a Europa, e retornou ao Brasil através da poetisa
Beatriz Reynal e por vários intelectuais, instalando-se em um ateliê organizado pela
amiga e retomando seus afazeres artísticos.
Anos mais tarde, mudou-se a Niterói, a convite de Erwin Zach, e no ateliê de
Ricardo Bampi, aprende técnicas de xilogravuras. No ano de 1926, Goeldi,
encaminha a Kubin, cartas e alguns desenhos, relatando sobre a grande influência
que o mesmo teria sobre suas produções em sequencia, Kubin retorna, dizendo:
Caro senhor Goeldi, eu vi seus trabalhos (...) Fiquei profundamente
comovido e alegre de reconhecer, na sua arte descomunalmente sugestiva,
animada e vibrante, uma espécie de vizinhança e parentesco (...) e quando
o senhor, na sua grande e nobre modéstia, se confessa quase meu aluno,
acho maravilhoso pensar como as mais intimas inspirações não conhecem
limitações de distância. O senhor é tecnicamente magistral na xilogravura.
A riqueza “do seu mundo interior é imensa e se desenvolvera sempre mais”
(NAVES, 1999, p.19).

Foi somente no ano de 1930 que Goeldi visitou pela primeira e única vez
Alfred Kubin na pequena cidade de Zwickledt, na Áustria Superior, durante uma
viagem que realizou para a Europa, na qual realizou uma exposição na Galeria
Gutekunst & Klipstein, em Berna, e na Galeria Wertheim, em Berlim, as quais foram
reconhecidas pelo público e pela crítica.
Entre as obras produzidas por Goeldi durante sua vida estão diversas
ilustrações em periódicos, publicações em jornais, páginas e suplementos
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dominicais, ilustrações de livros, por exemplo, Canaã, de Graça Aranha, e Mangue,
de Benjamim Costallat, os quais não chegaram a ser publicados, O Idiota, de
Dostoievski, Cheiro de Terra, de Caio de Melo, O Homem de duas cabeças, de
Oswaldo Fischer, Mar Morto, de Jorge Amado, entre outros, romances, álbuns, por
exemplo, 10 Gravuras em Madeira, o qual foi prefaciado por Manuel Bandeira e
editado por Officinas Graphicas Paulo Pongetti & Cia, exposições nacionais e
internacionais, em Galerias, Museus, Bibliotecas, Bienais, do Brasil e de Veneza,
entre outras, além de homenagens e premiações, como por exemplo, Prêmio
Internacional de Gravura na II Bienal Internacional do México.
Além destas atividades exercidas pelo artista, destacasse no ano de 1952, o
qual ele passou a ensinar xilogravura na Escolinha de Arte do Brasil, de Augusto
Rodrigues, no Rio de Janeiro, porém, no ano seguinte afastou-se na Escolinha para
participar de uma coletiva no Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro, em
Montevidéu. Já em 1955, tornou-se novamente professor de gravura da Escola
Nacional de Belas-Artes.
Em 1961, em uma antiga rua chamada, Dom Pedrito, 318, no Leblon, Rio De
Janeiro, Oswaldo Goeldi é encontrado morto pelo amigo Reis Junior, no dia 15 de
fevereiro.
Segundo Rufinoni, Oswaldo Goeldi é considerado um dos únicos artistas
modernos no Brasil durante as primeiras décadas do século XX. A autora declara
que esta característica lhe é imposta a partir de dois aspectos: pela conquista do
plano bidimensional e por uma relação de exclusão com o mercado de arte, que
convergia necessariamente para relações de proximidade com o aparato estatal.
As obras do artista são consideradas modernas tanto no sentido ético como
estético. Contudo, Rufinoni (2006, p. 22), afirma, [...] o gravador criaria em sua obra
uma tensão entre o real e o sujeito, conquistando, eticamente, uma plástica moderna
por meio das superfícies preto-e-brancas – em um modernismo formal. Estas
palavras deixam claro que Goeldi simplesmente com superfícies pretas e brancas
conseguia retratar e representar cenas e atitudes muito significativas, onde elas
eram realizadas de tal forma que até então não havia.
Rufinoni (2006), complementa:
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Como Goeldi não tinha contato com uma forma moderna de ilustração por
xilogravura, podemos pensar que permaneceria com os mesmos
referenciais artísticos. Mas essa técnica é absolutamente nova em suas
possibilidades de figuração: não mais a ação imediata da mão sobre o
papel; não mais a linha que delimita a forma; nem a tensão entre áreas
densamente trabalhadas e outras nas quais vemos o branco do papel. A
Xilogravura permite, logo de inicio, o plano preto para um trabalho negativo,
a goiva abre lastros de luz; a madeira oferece resistência, não é dócil como
a pena; o corte é desviado nos veios, lascado, interrompido, a criação é
mediada por esse outro trabalho físico; o preto e o branco, os cheios e os
vazios são radicalizados, pois esta é a característica da criação material de
uma figura no taco. As primeiras experiências de gravação em madeira de
Goeldi, paradoxalmente, não se ressentem dessa distancia entre o meio do
desenho e o da xilogravura.

Com estas palavras podemos perceber que o artista ao fazer desenhos sobre
o papel trabalhava de uma forma mais livre, sendo este material mais fácil e prático,
onde a linha fala por si, se expressa de forma imediata de acordo com a mão que a
comanda. Entretanto a xilogravura é uma linguagem mais dependente, onde a
mesma depende da madeira, a qual não é dócil, dos sulcos feitos através das
goivas, dos cortes, enfim, esta linguagem diferencia-se da pena, ambas possuem
características próprias e diferenciadas.
Entre outras características nas obras do artista, Rufinoni (2006, p. 86),
determina:
Goeldi constrói sua gravura abrindo um clarão de linhas circulares em que
estão figurados os personagens, os urubus, um bambuzal. Afasta-se das
fisionomias, afasta-se de qualquer dramaticidade, só as linhas do fundo
quebram, por contraste, a banalidade silenciosa da cena – linhas que não
fragmentam as imagens em primeiro plano, apenas agitam-se como clarões
destacando as silhuetas.

Sendo assim suas obras apresentam linhas expressivas, grandes áreas com
claridades, fisionomias diferenciadas e cenas contrastantes, sendo estes elementos
importantíssimos para a identificação das obras do artista. Já a sua cidade não
possui características e identificações comuns, as quais encontramos em nosso diaa-dia, mas sim, possuem elementos próprios e particulares.
Seguindo este raciocínio Naves (1999, p. 21), afirma:
Seus urubus, muitas vezes não são apenas urubus e trazem mensagens
agourentas, lembrando-nos a todo instante de uma companhia com quem
não queremos caminhar. Os sinaleiros não pontuam as vias com
informações que ajudariam nossa orientação. Indicam que a rota esta livre,
que podemos ir adiante, embora não saibamos para onde. E os peixes de
Goeldi falam da dor de estar fora do próprio ambiente, a ponto de por vezes
nos assustarem, vagando pelo espaço.
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Figura 1 - Urubus. Sem data. Xilogravura. 15 x 13,5 c.

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro.

Figura 2 - Carniça. Sem data. Xilogravura 1/1. 17,6 x 16,5 cm.

Fonte: Col. Afonso Henrique Costa.

Observando as imagens podemos constatar que não é somente através da
linguagem da xilogravura que o artista faz suas representações, mas sim, através de
outras linguagens, como, por exemplo, bico-de-pena e carvão, as quais deixam claro
ao observarmos que elas possuem a mesma temática e igualmente enfocam
elementos sombrios e negros.
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Segundo NAVES (1999, p. 8):
Por todos os lados a morte mostra sua face agourenta. Urubus, caveiras,
figuras sombrias e esqueletos nos lembram que temos a sorte selada.
Vaidade e arrogância são paixões vãs: a morte tudo iguala e não há quem a
ela escape.

O artista utiliza a morte para manifestar sentimentos que não se tem, porém
ela não é considerada o fim de tudo. Suas cenas são na grande maioria indefinidas,
temporárias, aparentando ser provisórias, onde há falta de concentração dos seres
por classes, series, espécies, gêneros, entre outras classificações. Além disso, o
artista dá destaque a elementos e sentimentos negativos, instáveis, ruins, onde
todos eles parecem penetrar, ocupar um espaço em nosso meio de tal modo que
ninguém pode escapar ou se livrar deles, como se fosse uma única saída ou solução
que todos devem passar ou sentir.
As obras de Goeldi comovem pela grandeza e intensidade com que ele
representa as situações, pois os humanos andam ao acaso em grandes superfícies
negras em suas gravuras, porem sempre parecem estar a algum caminho. De
acordo com Naves (1999, p. 7):
São seres urbanos e mantêm com a cidade um contato estreito – partilham
a sua ‘cor’, seu anonimato. Apenas uma faixa de luz os separa do ambiente
em que se movem. E no entanto nada os acolhe. Curvados, eles precisam
atravessar uma atmosfera espessa, que lhes dificulta os movimentos. Não
enfrentam, porém, forças naturais.

Percebemos que nas imagens de Goeldi somente seus pescadores vão de
encontro com ventos fortes e águas traiçoeiras. As figuras humanas sempre são
representadas em tamanho superior que as cenas urbanas, e os moradores urbanos
construíram ambientes que eles próprios não reconhecem, contudo deveriam
reconhecer pelo motivo que ao transitar em um mesmo lugar, o mesmo tornar-se-á
familiar.
Suas obras possuem diversas tonalidades de cinzas, as quais apresentam
saliências de uma realidade desconhecida para nós, onde as mesmas possuem
características e aparências incomuns e diferenciadas de nossa realidade diária.
Alem disso, os contrastes de luz e sombra proporcionam maior enfoque para que os
lugares apresentados se tornem cada vez mais irreais e dramáticos, deixando-nos
indecisos a respeito de qual rumo devemos seguir. As representações das figuras
humanas, no entanto, também possui características um tanto estranhas, tornandose diferenciadas da anatomia normal, tanto em relação ao corpo como a respeito do
rosto da pessoa.
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As obras de Goeldi apresentam as mesmas ruas e praças irregulares, as
quais se perdem em meio a velhos casarões. É uma cidade que não causa surpresa
por suas grandiosidades ou por suas construções imitarem um labirinto, quase todos
os ambientes nos lembram algo comum de nosso dia-a-dia, são situações
corriqueiras onde qualquer um poderia estar passando ou vivenciando tais
situações. Suas casas, no entanto, parecem ter vida, algo diferenciado do que esteja
aqui fora, desconhecido para nós, onde não há comunicação entre ambas as partes.
Ao observarmos suas produções sentiremos que os seres humanos e os
elementos materiais, objetos, construções, entre outros, possuem características
inversas, onde os primeiros são vistos como sujeitos em condições anormais,
seguido de atitudes que provavelmente são realizadas com forças superiores e não
deles próprios, já os segundos parecem ter vida, dando-nos a noção de que estejam
nos vendo, observando e analisando a cada instante continuamente.
Isolamento, incomunicabilidade e ausência de sentido mostram-se por meio
de formas graves e econômicas. A estranheza do mundo não se converte
em mistérios ou encantamentos. Os traços descontínuos e angulosos, as
amplas áreas negras chapadas e as figuras simples e prosaicas evitam que
uma realidade opressiva apareça como algo majestoso (NAVES, 1999, p.
10).

Entre as atividades representadas nas obras de Goeldi, pode-se destacar e
enfatizar praticas costumeiras, como por exemplo: “os afazeres miúdos de
prostitutas, pescadores, carroceiros, transeuntes ou ladrões” (NAVES, 1999, p. 8).
Todavia nenhum deles deixa de transparecer solidão, a qual poderia ser
amenizada a partir dos papeis sociais vividos por cada um, desta forma são
representados em um ambiente negro, sombrio, com gestos e atitudes calmas,
menos desembaraçadas. Há também em alguns casos a falta de controle sobre
suas próprias atitudes, aparentando um ar meio automático, o universo é
imperscrutável, controlado por leis incompreensível, tomado por um compasso
anguloso

e

industrial,

uma

transfiguração

da

realidade,

onde

situações

convencionais, do dia-a-dia, transformam-se tornando-se complexas e irreais.
Prostitutas, dândis, boêmios, fábricas entre outros elementos são resultados
obtidos através da modernidade. Tais figuras, no entanto, são as principais
representações nas obras dos artistas modernos. As preocupações e problemáticas
sociais passam a ser utilizadas nos trabalhos artísticos de uma forma
transformadora, onde elas mostram o real e revelam um comprometimento artesanal
com a vida.
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Desta forma, pode-se considerar Oswaldo Goeldi um artista moderno em sua
amplitude, pois o mesmo vê a arte como um importante instrumento no infinito.
Mesmo sendo suas obras sombrias e críticas diante desta nova posição da arte.
Entre os motivos que afetaram a vida de Oswaldo Goeldi para que ele realizase suas produções com tais enfoques, talvez seja a experiência particular
vivenciada, ainda que tenha sido de forma indireta, com a Primeira Guerra Mundial,
a qual ele participou como guarda de fronteira. Entretanto, mesmo assim, o artista
pôde presenciar batalhas e conflitos sangrentos, percebeu de perto os horrores e
absurdos ocorridos na mesma. Além disso, o período no qual viveu na Europa, fez
com que ele ampliasse seus horizontes, pois o contato com outras realidades,
principalmente as complexas, o auxiliou a compreender algumas coisas da vida que
dificilmente ele vivenciaria em uma sociedade mais provinciana.
Goeldi iniciou suas produções em xilogravuras somente no ano de 1923,
sendo que o mesmo utilizou-se desta linguagem pela seguinte razão: “Comecei a
gravar para impor uma disciplina às divagações a que o desenho me levava. Senti
necessidade de dar um controle a essas divagações” (NAVES, 1999, p. 21).
Nesta época, a linguagem da xilogravura não era muita conhecida e utilizada
em nosso país, nem mesmo no meio jornalístico como forma de ilustração, este
atraso foi solucionado com o surgimento da imprensa, a qual iniciou utilizando a
litografia e a calcogravura, linguagens que eram utilizadas para meios de impressão
em países europeus e americanos. Contudo a utilização da Xilogravura no Brasil
iniciou-se com a compra de matrizes prontas da Europa e Estados Unidos, pelo seu
baixo custo de sua importação e pelos novos métodos, como por exemplo, a
estereotipia e a eletrotipia, as quais foram o motivo para não haver criação local de
matrizes xilográficas, assim, comprava-se a ilustração e posteriormente desenvolviase um texto para complementá-la.
O artista dá destaque a resistência que a madeira impõe diante do desenho,
contudo, Oswaldo sempre se expressou claramente em todos os seus trabalhos,
sendo que para isso não necessitasse explorar uma grande parte da madeira
utilizada, mas sim, trabalhar com pequenos sulcos na superfície da mesma. Tais
características ficam evidentes segundo Naves (1999, p. 21):
“Na economia dos traços das suas xilogravras como na aparência intensa das
áreas entintadas, sem falar no enorme proveito que sabia tirar dos próprios veios
das madeiras utilizadas”.
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Entretanto, os elementos representados por Goeldi, muitas vezes não
possuem apenas um sentido ou intenção, mas cada um possui ou trás consigo uma
segunda razão, a qual muitas vezes modifica ou transforma os objetivos iniciais em
que estavam previstas, ou mesmo aquelas que são evidentes e nas mãos de Goeldi
transformam-se sendo que para nós constituem-se em conceitos diferenciados e
alternados.
Goeldi utilizou-se para a produção de suas xilogravuras madeiras que foram
cortadas de modo “ao fio”, sendo que este modo é aquele em que a madeira foi
cortada de forma vertical, sendo considerada a árvore que esteja em pé, pois esta
forma possibilita um aproveitamento dos veios da madeira, opostamente ao que
ocorre quando a madeira é cortada “de topo”, onde esta forma evidencia os anéis da
árvore, possibilitando uma impressão mais chapada. Os filetes brancos promovidos
através dos veios da madeira, juntamente com as estrias elaboradas pelo artista
resultam em uma luz exterior intensa, a qual não seria possível obter por meio de
traços mais grossos ou mais estáticos.
Naves (1999, p. 24), relata:
Raiadas, correndo em diversas direções, elas estabeleciam com as linhas
brancas dos veios relações de contraste e tensão. E a dinâmica gerada por
esses contrastes levava a luz a exercer uma verdadeira pressão sobre a
superfície negra, lutando para atravessa-la. Uma enorme agitação parece
então tomar conta do lado luminoso da cena, enquanto do lado de cá tudo
se passa num outro tempo, mais lento, quase arrastado.

O artista possuía grande habilidade em ordenar os planos em suas obras, os
quais normalmente eram constituídos pelas paredes dos casarões, onde os mesmos
reprimiam as cenas, resultando e reafirmando no pouco espaço que ali existia para
recepcionar e abrigar pessoas que ali transitassem. As cores, quando utilizadas,
eram vivas e delineadas, sendo que sua presença era sempre muito diversificada.
Tais características das obras de Goeldi não se encontram somente nas
produções em xilogravuras, mas sim, em desenhos, bico-de-pena e carvão, os quais
também obtiveram da mesma forma grande expressão do artista. Entre todos eles
há semelhança e todos possuem o mesmo direcionamento.
O autor NAVES complementa:
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Essa exterioridade da luz envolverá todo o universo de Goeldi numa
atmosfera de abandono. As pessoas, coisas e animais que vemos do lado
de cá do mundo parecem carecer de uma energia que aquela luminosidade
lhes forneceria. Vem daí a lentidão das cenas, essa enorme distância que
se insta-la entre tudo e todos, pois nada poderá aproxima-los. A
permanência dos homens nessa realidade decorre de uma espécie de
inércia, de um costume antigo cuja origem nos escapa. Nas gravuras e
desenhos em que eles não estão presentes a mudança é pouca – apenas
uma desolação que se estende ainda mais homogeneamente sobre a Terra,
sem pesar em demasia somente sobre certas personagens.

Em síntese pode-se dizer que as pessoas envolvidas nestes ambientes de
Goeldi, não se mostram entusiasmadas ao buscarem ou locomoverem-se para o
local de onde provém a luminosidade, pois sempre estão de costas para a mesma.
Todavia a quantidade de luz presente nas obras esta perfeitamente adequado, pois
qualquer aumento, poderia perder a qualidade em que estão retratadas. Além disso,
suas obras evidenciam nitidamente o exterior, onde nós não nos encontramos ou se
identificamos em seu universo, alias em suas obras não há interior.
Desta forma, podemos perceber que coisas, pessoas e animais não se
encontram em posições que diariamente ou costumeiramente conhecemos ou as
utilizamos, mas cada um torna-se isolado e passa a responder por si só, de forma
singular, onde em uma mesma superfície não mais separamos ou identificamos tais
elementos por eles próprios, mas sim, como um conjunto, onde todos eles passam a
ter um sentido único, sem estarem separados ou distintos por classificações.
Portanto, grandes partes das produções de Goeldi enfatizam o deslocamento
perante o mundo, o qual é representado através das exterioridades, acima descritas,
e não por meio de uma dilaceração formal.
Em geral Goeldi ressalta a existência de duas realidades que mantém contato
entre si, sem que, contudo possam encontrar uma unificação. Naves, (1999, p. 31).
3.2 MARCELO GRASSMANN
Marcelo Grassmann nasceu em São Simão, São Paulo, em 1925. Artista
autodidata, com técnicas impecáveis, rigor e disciplinas inconfundíveis é conhecido
por produzir um imenso universo, cheio de fantasias, duendes, fantasmas e criações
particulares sendo necessário conhecer varias de suas obras para posteriormente
chegar a uma conclusão sobre suas diversas temáticas e enfoques. Este artista ao
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iniciar sua carreira pretendia ser escultor, contudo logo passou a trabalhar com
xilogravura, sendo esta linguagem a qual se realizou completamente.
Este artista destaca-se por suas obras possuírem uma excelente qualidade
formal, terem pulsações simbólicas, serem requintadas na técnica e no desenho, de
tal forma que se tornam inconfundíveis com obras de outros artistas desta
linguagem.
De acordo com Maria Cecília França Lourenço, (1984), outra característica do
artista é a persistência, o domínio técnico e compositivo, sendo que a cada resultado
observa-se uma nova surpresa dependendo da inversão da composição na
impressão, ou pela própria superfície entalhada e a ação do entintamento e
posteriormente a passagem para o papel.
Os primeiros contatos do artista com a linguagem da xilogravura ocorreram
através do suplemento literário do Jornal A Manha, sendo estas obras do artista
Oswaldo Goeldi, o qual tornou-se um guia da linguagem da xilogravura para
Grassmann, o qual entregou-se completamente. O simples corte da madeira lhe
proporcionava prazer e o gosto por corta-la não o deixava transformá-lo em um
simples artesão.
Suas obras entre os anos de 1944 e 1949 são deformativas e dramáticas,
nesta época Grassmann fez estudos com Henrique Oswald, no Liceu de Artes e
Ofícios, no Rio de Janeiro, nelas há representações de homens e mulheres isolados,
crianças no colo de suas mães, auto-retratos e várias ilustrações, tendo estas obras
grandes características com as gravuras expressionistas. Tais características, como
isolamento, abandono e formas que nos lembram o expressionismo e podemos
observar na obra a seguir, a qual revela-nos as características desta fase do artista.
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Figura 3 - “S/ Título”, 1945, xilogravura, 21,5 (22,5 c/ texto) x 16,5, cm, tombo 1973.

Fonte: Lourenço (1984).

Outro período de destaque do artista foi entre os anos de 1949 e 1952,
momento este quando produziu as sereias, os animais antropomórficos e
fantásticos, fazendo nós nos remetermos a pesadelos em um mundo repleto de
monstruosidades dramáticas.
Figura 4 - “S/ Título”, 1953, xilogravura, 25 x 43(29 x 47 cm c/ texto), tombo 2043.

Fonte: Lourenço (1984).

Na obra apresentada acima, observamos que o artista, além de criar seus
próprios monstros e animais irreais, o mesmo faz a mistura entre animais e partes do
corpo humano, fazendo com que nós nos confundamos e apreciamos suas obras
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com maior cautela para que possamos melhor compreende-las. Alem disso, suas
obras destacam-se pela imensa quantidade de detalhes, sendo que cada um dos
elementos gravados, possui gravações especificas, não se confundindo umas nas
outras.
No ano de 1955 conquistou o prêmio de melhor Gravador Nacional, durante a
III Bienal de São Paulo. Suas obras no início da carreira tiveram grande influência do
Expressionismo alemão e de Kubin e Bosch, porem por possuir uma personalidade
forte, desenvolveu seu próprio estilo no decorrer dos anos.
Fez aperfeiçoamentos na Europa a partir do ano de 1950, tendo a viagem
ganhada como Prêmio de Viagem. Ao retornar da mesma, dedicou-se a gravura em
metal e a litogravura deixando de lado a xilogravura, pois a mesma estava tornandose muito requintado e o aspecto gráfico estava desaparecendo. Desta forma passou
a dedicar-se aos domínios da técnica da gravura em metal para melhor expressarse.
Segundo LOURENÇO (1984), as obras do artista apresentam:
A vida dramática, terna, sensual e convulsiva explode na obra de
Grassmann através de fantásticos seres avizinhados de animais e que
gravitam num solo firme, porém, numa terra fantástica de ninguém. O artista
move-se com familiaridade, porem, há momentos em que se sente um
desbordo de limites entre o criador e a criatura, tornando-se esta,
incontrolável para aquele.

A evolução das obras do artista percebe-se a partir da análise de seus traços,
formas, volumes, configurações e contornos. Seus animais com o passar do tempo
passam a perder as referências naturais passando por situações diferenciadas das
costumeiras. Além disso, os animais começam a misturar-se entre si, fazendo com
que tenham variadas formas e partes de outros animais, como por exemplo: de
dragões, animais antropomorfos, pernas e seios humanos, entre outros elementos.
Isso tudo é representado de tal forma que entendamos como algo agrupador, uma
inter-relação, afetiva, como se fossem bons companheiros, eróticas, como se fossem
amantes, ou até mesmo cruéis, como verdadeiros guerreiros em combate.
O reino animal é complementado por abutres, rãs, esqueletos e harpias, os
quais comemoram naturalmente a vida.
Lourenço (1984), complementa:
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Na obra de Grassmann ocupam significativo espaço a morte, que alimenta a
vida, e o ritual na ingestão pela boca de outro animal, que nos choca, mas
acontece a cada minuto no real, porém, sem que tenhamos plena
consciência. Ao serem monumentalizados e privilegiados como temática,
estas ações adquirem outra dimensão, refletindo no espelho imagens que
costumamos ignorar.

A partir dos anos 50, bodes, peixes e caranguejos destacam-se no imaginário
de Grassmann. Porém, figuras aquáticas, como sereias, caramujos também passam
a ser temáticas constantes nesta década. Inicialmente são representados
individualmente contracenando com outros animais, mas, posteriormente passam a
complementar parte do corpo humano, como afirma, por exemplo, a autora,
Assim, as escamas tornam-se cabelos das donzelas, o caranguejo, seus
seios, e a parte frontal do peixe reverte-se em elmos dos cavaleiros,
compondo aspectos decorativos e simbólicos a sugerir conteúdos animais
em suas figuras quase humanas (LOURENÇO, 1984).

Figura 5 - “S/ Título”, 1949, xilogravura, 25 x 20,5 (28 x 23 cm c/ texto), tombo 2017.

Fonte: Lourenço (1984).

Essas obras são diferentes das iniciais, as quais representavam as mulheres
como sinais de vida, que cuidam de seus filhos com amor, de forma terna, por mais
que elas quisessem demonstrar no seu íntimo algo fantasmagórico era muito inferior
ao compararmos com as obras posteriores.
A mulher é representada como algo grandioso e incomum, com formas
especiais e atemporais. Além disso, pode-se dizer que elas são como protagonistas
nas obras e não apenas como simples objetos.
No entanto, na década seguinte os destaques foram às donzelas, as quais
eram cercadas por pequenos seres, como se fossem íncubos, atordoadores de seus
pensamentos. Tais seres ora eram esqueletos com grandes cabeças e armaduras,
ora eram ingênuos ursinhos corneteiros sobre os ombros desnudos.
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Para a autora Lourenço (1984),
A poesia da eternidade e de qualquer tempo ou lugar, de uma estranha
língua universal, esta sintetizada nas donzelas de Grassmann, que, como
seus companheiros, vestem, por vezes, elmos adornados com chifres,
peixes e caranguejos, dispostas a batalhar contra um inimigo ausente.

A obra de Grassmann deixa-nos instigada, pois podem significar vários
sentidos, sendo que a representação muitas vezes não se relaciona com a
mensagem que está por de trás do contexto, mas esta é a principal lógica existente
nas obras de artes, pois elas fazem ou devem fazer nós pensarmos, refletirmos e
buscarmos entender o que ronda em cada uma delas, independente do artista ou da
obra.
Ainda na década de 60, surgem os cavaleiros, os quais são representados
como personagens viris e arquetipais, possuindo autos valores e poderes, sendo
capazes de serem líderes de ações decisivas e másculas, obtendo estes espadas e
cruzes. Os homens nas obras são vistos como verdadeiros príncipes, bem
produzidos e como belos exemplos da masculinidade.
O artista retratou alguns rostos masculinos como um retrato, com intensa luz
sobre o nariz, conservando algumas semelhanças nas feições. Penas, peixes,
caranguejos, garras, dentes e formas metálicas, como se fossem escudos ou
engrenagens, são exemplos de alguns elementos presentes nas representações
masculinas.
Na obra a seguir o artista representa um animal, supostamente um cavalo,
tendo no lugar de suas patas dianteiras, braços e nas patas traseiras, nadadeiras, o
mesmo está sentado de frente para uma pessoa, porém a ligação que se percebe
entre ambos é tão intensa que ao analisarmos não relacionamos um animal, e uma
pessoa, mas sim duas pessoas que possuem uma ligação em comum, um
sentimento, um afeto entre ambos, vejamos,
Lourenço (1984) destaca:
O ápice dessa evolução ocorre com as monumentais cenas criadas pelo
artista onde reúne donzelas, cavaleiros e animais, implantando um sistema
conjugado de simbologias da vida, afeto, morte e crueldade. Desponta a
sinfonia heróica das lutas cotidianas vivenciadas, como se fosse um imenso
bailado entre o real e o virtual, sentimentos aproximativos e repulsivos,
homem e animal.

A partir desta citação fica evidente que o artista, como já foi citado, busca
representar o certo e o incerto, a vida e a morte, a escuridão e a penumbra, o belo e
o horror, entre outras observações através da mesma imagem, sendo necessária,
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como em todas as outras obras de arte, a nossa colocação e analise pessoal, para
chegarmos a uma conclusão óbvia. Ele nos instiga e assusta, nos comove e faz com
que vejamos suas obras com duplos sentidos, dependendo de nós mesmos e a
busca pelo conhecimento das suas ideias particulares.
Anos mais tarde Marcelo Grassmann dedicou-se ao magistério lecionando
cursos em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
3.3 ARTISTA DA CONTEMPORANEIDADE
3.3.1 Regina Silveira
Regina Silveira

artista plástica e arte educadora brasileira, iniciou sua

formação em Porto alegre ,em especial em Gravura e pintura utilizando importantes
rtistas em sua formação , entre eles ,Iberê Camargo.em 1960 teve contato com a
arte conceitual.
Anos mais tarde seus trabalhos foram com malhas perspectivas, dando
destaque a série Labirintos.A partir desa época pessou a utilizar imagens fotoráficas
nas gravura das série Middle Class & Co. Jogos de Arte, passando a fazer parte da
mail art. A artista torna-se pioneira da vídeo-arte no país. Segundo Moraes (2000, p.
19):
Nos anos 70 iniciou trabalhos com malhas e perspectivas, através da série
Labirintos. Começou a utilizar imagens fotográficas nas gravuras das séries
Middle Class & Co. e Jogos de Arte, e passou a atuar no circuito da mail art.
Neste período tornou-se importante artista multimídia e pioneira da vídeoarte no país.

Em 1980 construiu uma série chamada Anamorfas, sobre distorções
perspectivas, u complexo de gravuras e desenhos, abriando novos horizontes. Em
segida criou outro trabalho que ficou bem famoso,Simulacros,utilizou o uso de
sistemas artificiais dando formas no espaço. Conforme Moraes (2000, p. 03):
Na década de 1980 realizou a importante série Anamorfas, sobre as
distorções da perspectiva, um complexo de gravuras e desenhos que lhe
abriram novos horizontes. Logo depois, outro importante trabalho,
Simulacros, foi fruto do uso de sistemas artificiais para a construção das
formas no espaço.

Regina não é somente uma artísta mas também foi professora por muitos
anos na Escola de Comunicação e Artes da USP (Universidade de São Paulo),
ajudando na formação de gerações de artistas nacionais.
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Além do trabalho artístico, vale destacar que durante muitos anos foi
professora na ECA- Escola de Comunicação e Artes da USP(Universidade de São
Paulo), onde ajudou a formar gerações de importantes artistas nacionais.
Nos anos 60 passa a ter aulas de pintura com Iberê Camargoe de gravura
com Francisci Stockinger e Marcelo Grassmann, em Porto alegre no espaço
conhecido como Ateliê Livre da prefeitura de Porto Alegre. Segundo Moraes (2000,
p.12):
No início da década de 1960, tem aulas de pintura com Iberê Camargo, e de
gravura com Francisco Stockinger e Marcelo Grassmann, no Ateliê Livre da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Em 1967 ganha um bolsa para estudar no instituto d Cultura Hispânica,
estuda na Faculdade de Filosofia e Letras de Madri, lecionando na Universidade de
Porto Ricoem 1969 á 1973.
De Volta ao Brasil em 1973, e coordena até 1985 o setor de gravura da
Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Em
1974, passa a lecionar na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo (ECA/USP). Na mesma instituição, defende dissertação de mestrado em 1980
e, em 1984, obtém o título de doutora.
Figura 6 - Artista Regina Silveira

Fonte: Moraes (2000).

Em 1993 aposenta-se e participa da formação de diversas gerações de
jovens artistas e permanece em contato com diversas instituições universitárias no
exterior, faz inúmeras exposições fora do Brasil. Segundo Moraes (2000, p. 10):
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Aposentada da Universidade de São Paulo em 1993, depois de participar da
formação de diversas gerações de jovens artistas, permaneceu em contato
com várias instituições universitárias no exterior. Diversas exposições
realizadas fora do Brasil, como “To Be Continued (Latin American Puzzle)”,
na NIU Art Gallery, em Chicago (1997), e instalações como “Graphos 4″,
com a qual participei na exposição “Re-Aligning Vison: Alternative Currents
in South American Drawing”, na Archer M.Hunting Art Gallery, Universidade
do Texas, em Austin (1998), foram realizadas durante períodos de
Professora Visitante nas respectivas instituições.

A suas obras recentes são podem ser assimiladas por duas vertentes, em
primeiro a vertente que atuliza investigações sobre os novos recursos de produção
de imagem por técnicas eletrônicas. Conforme Moraes (2000, p.15):
Em relação ao conjunto de obras recentes, posso assinalar duas vertentes:
em primeiro lugar, a vertente que atualiza investigações sobre os novos
recursos de produção de imagens por técnicas eletrônicas, iniciada com
“Encuentro” ( 1991) e exemplificada pelo “Quebra-Cabeça da AméricaLatina: Continua…”, mostrado em Chicago (NIU Art Gallery, 1997) e
extensamente no Brasil: Bolsa de Arte, Porto Alegre (1997); Brito Cimino,
São Paulo (1997); Salão Nacional, Rio de Janeiro (1998), além da
itinerância pelo nordeste, no Programa Universidade Solidária (1998). Nesta
vertente, desde o viés das obras públicas, está também o “Super Herói
(Night and Day)”, em suas duas versões – a colagem de uma sombra de
grandes dimensões, em vinil, sobre a fachada de um edifício e a projeção
luminosa em raios laser proposta originalmente como aparição
transgressora e efêmera na Avenida Paulista, na mostra “Diversidade da
Escultura Brasileira” (1997).

Na segunda vertente a artista fala de seu interesse pela arquitetura dos
próprios códigos tradicionais de representação ou de obras concedidas por espaços
arquitetônicos determinados. Segundo Moraes (2000, p. 20):
A segunda vertente deriva de meu crescente interesse pela Arquitetura, em
termos dos seus próprios códigos tradicionais de representação ou de obras
concebidas especialmente para espaços arquitetônicos determinados. Aqui
se incluem os espaços reais, onde construo instalações e também os
virtuais, representados por meio de desenhos
arquitetônicos
convencionalizados, que me servem de motivo para distorções e
estranhamentos.
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Figura 7 - Extra Regina Silveira

Fonte: Moraes (2000).

As suas obras nestes últimos anos se relacionam com a arquitetura de escala
urbana, tendo a sua cidade com suporte para visualização dando um novo sentido
para a arte contemporânea e deixando a tradicional de lado. Conforme Moraes
(2000, p. 25):
Nos últimos anos algumas obras e intervenções se relacionam com a
Arquitetura em termos da escala urbana, tendo a própria cidade como
suporte para visualização. “Tropel” (1998) invadiu a fachada do prédio da
Fundação Bienal de São Paulo com uma imagem digital adesiva, de 600
m2, construída como uma irrupção de pegadas de animais de diversas
espécies. Em 1999, o trabalho “Ex Orbis” , uma colagem digital de grandes
dimensões ( 92 m2) com desenhos de máquinas de voar, foi executada em
vinil adesivo e aplicada na fachada do Museu Nacional de Aviação, em
Ottawa, para participar na mostra “Passion for Wings”.(1999). ” Transit”
(2001) é a projeção luminosa da imagem de uma mosca gigante efetuada
por um projetor montado em veículo aberto e em deslocamento pelo tecido
urbano, em São Paulo (1997), Curitiba (2002) e Porto Alegre (2003). A
mosca foi uma espécie de versão “trash” do Super Herói (Night and Day)
projetado em laser, inicialmente na Avenida Paulista, SP ( 1997) e depois
em Buenos Aires ( 1999) e San Juan de Puerto Rico (2000).
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Figura 8 - Joapa Regina Silveira

Fonte: Moraes (2000).

No estabelecimento de estruturas visuais baseadas na infração das leis da
representação artificial criadas como buscas da exatidão dos códigos projetivos da
perspectiva clássica, interessava-a, sobretudo, como atualmente, o uso de pontos
de vista e os ângulos da visão.
Figura 9 - As Loucas Regina Silveira– 20 x 25 cm

Fonte: Moraes (2000).

Podemos dizer que a obra fecunda de Regina Silveira aparenta-se à
“geometria do absurdo” e às sombras de De Chirico, também é importante afirmar
que elementos de ordem emotiva e sensorial, presentes como uma memória
refundida do seu antigo expressionismo, entram significativamente nas hipertrofias e
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outras alterações de suas imagens. Se parte de malhas geométricas para parodiar
com muito “sense of humour” as chaves prospécticas, o faz num sentido que lhe
possam permitir opções de livre escolha, a margem para colher por vários caminhos
as ambiguidades da perspectiva. Distanciando-se do modelo ela é uma evidência do
que Sergio Benvenuto chama de “reflexão de linguagem”.
A partir do contato com a obra de Duchamp , nos anos 70, Regina Silveira
percebeu que o caminho para a maturação de sua poética era recuperar, em chave
crítica, aqueles códigos anteriormente desprezados, reinventando-os, para deles
retirar outras possibilidades de significação. Conscientizou-se de que a arte poderia
ser não apenas a emanação da angústia do artista perante o mundo, mas antes um
sistema organizado e repleto de regras a ser colocadas em prova pelo artista.
Figura 10 - Extra Regina Silveira

Fonte: Moraes (2000).

Regina Silveira trouxe como resíduos saudáveis de sua experiência com Iberê
Camargo o tom soturno de seus trabalhos, o gosto pela deformação expressiva dos
signos, a desconfiança irrestrita em relação à eficácia, nos dias de hoje, da arte e
seus códigos institucionalizados.
Na obra de Regina Silveira, a sombra segue os pressupostos platônicos e
indica a possibilidade de se transpor o real para o representado. O impasse é
acentuado pela exploração do que Leonardo da Vinci denominou aberrações.
No momento em que a ideia é apenas o traço do lápis no papel, ela dá a
rédea solta a intuição. As sombras não são obtidas a partir de cálculos. Estes só são
convocados depois de a resolução de forma responder ao conteúdo pretendido e
apenas para transferir essa cartografia arbitrária ao plano (desenhos, gravuras,
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tapeçarias e recortes) ou ao espaço (objetos e instalações). A artista destrói e
reconstrói o olhar possível sobre algo antes de lançar mão da régua e dos pontos de
fuga que irão objetivar para o espectador.
Regina Silveira escolheu essa ferramenta porque ela atende a necessidades
de articulação simbólica, permitindo manipular um dos alicerces sobre o qual ainda
repousa a noção de realidade representada. A perspectiva é um fulcro do ilusório.
Ao explorar temas contemporâneos com deformações nascidas nas margens
fantásticas do rigor perspectivista, a artista promove a união dos pressupostos
formais maneiristas com a sofisticada armação das ideias enunciadas pela arte.
Figura 11 - In Absentia M. D Regina Silveira

Fonte: Moraes (2000).

Suas obras em especial os Simulacros que sucederam Anamorfas refletem
bem a sua linguagem, sendo uma reflexão sobre a representação das sombras
projetadas. Segundo Moraes (2000, p. 17):
Os Simulacros (1982-1984), que sucederam Anamorfas, completam os
pontos-chave de referência de sua linguagem. Trata-se de uma constelação
de obras fotográficas, instalações e objetos sempre monocromáticos (preto
sobre branco), reverberantes entre si, que ela considera como ´uma
reflexão sobre a representação das sombras projetadas, concretizada como
visualidade paródica dos códigos projetivos da perspectiva linear, da teoria
das sombras, da fotografia e do desenho topográfico.

Para Regina a arte é uma poética que vai além do fazer só por fazer
precisamos dar um novo sentido para a gravura não estacionar nas técnicas dos
artistas da antiguidade, mas mostrar a arte sem limites e em seus trabalhos
podemos perceber essa ruptura das técnicas da antiguidade onde suas gravuras
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são muito mais do que gravuras são poéticas de uma interpretação da arte que vai
muito mais além

Figura 12 - Regina Silveira

Fonte: Moraes (2000).

Porque há atualmente uma necessidade renovada de retomar a função
transformadora da arte, para que ela opere diretamente no social. E o urbano tem
sido este lugar expandido do social, para diferentes projetos e expedientes. PensaPensa
se na rua para as estratégias mais diversa. Isso junto a um grande cansaço político,
por parte de artistas, especialmente os jovens com obras de cunho mais conceitual,
que estão decididos a pôr seu trabalho para funcionar
funcionar e se confrontam com as
instituições em falência e com as contingências restritivas do “cubo branco”
(denominação de O’Doherty que agora é corrente para qualificar os espaços
sagrados da arte que separam olimpicamente o objeto da arte das circunstâncias
circunstânc
da
vida). Justamente o desafio maior para a arte é habitar os espaços “não protegidos”,
sejam os abertos, da rua, ou os construídos, das arquiteturas diversas que têm
servido de suporte alternativo para manifestações que procuram novos públicos.
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CAPÍTULO 4
4 GRAVURA NA CONTEMPORANEIDADE
A gravura na contemporaneidade passou por momentos espetaculares foi um
longo caminho até chegar hoje no que ela é, participando juntamente com as
mudanças da arte. Segundo Bernadette (2012, p.1):

.

A gravura inicia seu papel na história como um utilitário do comunicar da
imagem. Passa por alguns momentos determinantes na história das artes e
com certeza permanece como afirmação em movimentos como o
expressionismo alemão e a arte pop. Com o passar dos tempos a gravura
foi se transformando e participando das mudanças da arte, já não se limita à
simples existência de uma matriz e respectiva edição. Os valores dados às
gravações, cortes e incisões realizados nas matrizes de cobre ou madeira, a
fim de construir uma imagem, são agora relações encaradas
conceitualmente. São estas as características também representadas por
outros meios. Os limites entre as definições técnicas das obras não são
mais tão claros.

A importância da gravura nas artes, sendo uma tradição gráfica com a vinda
de exposições a gravura com o passar dos anos tornou-se mais popular e
contemporânea. Cumprindo o seu papel nas últimas duas décadas. Conforme texto
de Bernadete Panek (2012, p. 3):
A importância da gravura nas artes, aliada a uma tradição gráfica
identificada em Curitiba, motivou a Fundação Cultural de Curitiba, através
do Museu da Gravura, a organizar as Mostras da Gravura desde 1978. Esse
original espaço nasceu com o intuito de acompanhar a contemporaneidade
dos movimentos artísticos. E durante duas décadas as Mostras cumpriram
seu papel.

Faz-se necessário, no entanto, mostrar para as pessoas que a gravura na
contemporaneidade é importante, e ensinar para

público o valor da gravura na

construção da arte contemporânea. Segundo Ricardo Resende:
Resultado não sabemos qual poderá ser, mas com certeza as
manifestações artísticas saberão tirar proveito fazendo-se sempre presente
entre as gerações futuras, sem medo, uma arte sem muros.

Em diversas produções da gravura contemporânea constatamos a inclusão
de outros meios que ampliam seus procedimentos convencionais de gravação e
impressão, embora as práticas de gravura como gravura continuem sendo
desvendadas por inúmeros artistas.
Os artistas hoje já não sujam mais as mãos, não mudaram em nada as suas
ações apenas modificou suas ferramentas usando os meios tecnológicos a seu
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favor, não mais necessitando do modo tradicional. Para os artistas os meios o
ambiente pouco importam, o que realmente importa é a realização de sua ideia.
Conforme Resende (2000, p. 35):
Em função dessa qualidade plural, a gravura, mais que a pintura e a
escultura, têm capacidade infinita de dialogar e incorporar os avanços
tecnológicos que, bem usados, podem se revelar uma maravilhosa
ferramenta para o artista.

Os limites são confrontados pelas invenções particulares de artistas, os quais,
muitas vezes, propõem a inversão de regras em relação aos conceitos originais.
Consequentemente, a gravura não é explorada apenas pelas suas qualidades
técnicas específicas, mas como um meio para expressar uma ideia ou mesmo
criando adequações para a execução de um trabalho, utilizando desde
procedimentos mais simples e acessíveis até os mais complexos.
Segundo Bernadette (2012, p.2):
Circunstância de ruptura com a tradição da imagem e da técnica. É o
momento de interligação, do diálogo com outras linguagens. Na visão
contemporânea, a gravura é também vista conceitualmente.

O artista contemporâneo procura meios para que o seu pensamento possa
ser transmitido. Não interessa uma técnica em si, mas o meio que possa mais
perfeitamente representar, traduzir a sua concepção. O artista executa sua obra sem
fronteiras.
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CAPÍTULO 5

5 METODOLOGIA
É uma pesquisa qualitativa porque se busca através de livros e imagem um
recurso de ensino sobre a linguagem da gravura , colocando renomados autores da
gravura como : Oswaldo Goeldi,Marcelo Grassmann e Regina Silveira que através
destes artista propõe-se ensinar a arte da gravura em sala de aula com diversos
materiais alternativos ensinando que não precisamos gasta para fazer arte podemos
utilizar coisas diversas para utilizar como matriz na gravura, oportunizando o
aprender mesmo em condições difíceis .
Porque a metodologia da pesquisa em artes plásticas é a maneira como os
pesquisadores em artes plásticas no âmbito universitário, vem trilhando percursos
próprios, articulando linhas de cruzamento e valendo-se de disciplinas que lhes
permitam uma consistente base para a gestão conceitual e a montagem de
dispositivos concretos, necessários para formação artística de seus alunos, assim
como para seu contínuo aperfeiçoamento pessoal.
Segundo Saramago (2002, p. 11):
No momento em eu a pesquisa em artes plásticas busca encontrar um
terreno sólido para seu desenvolvimento e que, para isso, os diversos
grupos de trabalho, no Brasil e no exterior, tendem a manter um diálogo
constante, torna-se indispensável á organização de colóquios, seminários,
exposições ou qualquer outros eventos que possam congregar os
pesquisadores.

Abordar a criação permanente de espaços de interlocução, onde é possível
organizar o aparente caos, mantendo a interdisciplinaridade,a inovação e o rigor das
propostas.
Segundo Lancri (2002, p. 31), não impede que, em uma tese em artes
plásticas, a razão se ponha a sonhar e o sonho a raciocinar, com grande prejuízo
para a instituição universitária.
Porque “a arte insere-se a meio caminho entre o conhecimento cientifico e o
pensamento místico ou mágico”. Um pesquisador em artes plásticas opera sempre
no campo do conceitual e do sensível, entre teoria e prática, entre razão e sonho.
Mas que não impede que a razão se ponha a sonhar e o sonho a raciocinar.
Portanto trata-se de operar no constante vaivém entre esses diferentes registros.
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A parte da pratica plástica artística sempre pessoal deve ter a mesma
importância da parte escrita, uma não é indissociável da outra. Debater examinar,
criticar, avaliar seus trabalhos e de outros também é fator de muita importância.
A pesquisa de arte buscará o rigor de análise que lhe permita qualificar-se
como pesquisa, ligada a sensibilidade do olhar e fundamentação teórica. O mais
importante o Diário de bordo, em que o artista anota com intenções, suas dúvidas e
processos criativos.
Segundo Icleia (2002, p. 41):
O artista tem que manipular dois sistemas de pensamentos distintos, que
resultam em duas produções distintas. Metodologicamente, portanto, é
importante que ele trabalhe simultaneamente com dois sistemas de
pensamento, consignando suas intenções, suas dúvidas, seus processos
criativos no que se chamaria “diário de bordo”, durante a elaboração de seu
trabalho artístico.

Podemos citar também a questão da importância de reflexão nas seguintes
perguntas: “Para onde olha nosso trabalho”? O que ele olha? Como olhar para as
informações que possam nos auxiliar a situar nosso percurso?
A descrição da obra em curso, mas já estruturada, como de grande
importância. Descrição esta entendida como dissecação, compreendida como uma
reconstrução icônica, um passo que envolve a representação da corporalidade. “Isto
é, exercícios de descrição posicional”.
Segundo Mellado (2002, p. 93), o objeto é simples: pesquisar condições de
produção da obra. Isto é estudar procedimentos de gestão conceitual e de
montagem de dispositivos formais.
A importância da boa articulação entre o projeto de pesquisa e a sua
realização, unindo produção e reflexão, por meio da pesquisa sistemática, científica,
na qual podemos chegar á “cicatriz”, costurando os fragmentos de um complexo
processo que faz parte da criação. A arte contemporânea tem um caráter andarilho,
pois percorre distintas áreas do saber, ao mesmo temo que tenta superar limites.
Há uma sintonia entre produção e reflexão, entre teoria e prática, entre arte e
pensamento, porque as nossas dúvidas tornam-se matéria - prima de nossas
pesquisas.
Para Tessler (2002, p. 106), assim através da pesquisa sistemática, cientifica,
podemos chegar a cicatriz, costurando os fragmentos de um complexo processo de
criação.
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A pesquisa vai além do saber respostas e si colocar questões. Sendo um
desafio para o artista pesquisador o de provocar um avanço. Colocando também os
conceitos operatórios explicando que cada procedimento instaurador da obra implica
a operacionalização de um conceito, isto é operar, realizar a obra tanto no nível
prático como teórico.
A partir do texto buscou-se realizar a pesquisa na Uniarp campus Caçador,
onde houve uma pesquisa de campo nas Escolas Municipais, em Lebon Régis.
Através das observações feitas percebeu-se a necessidade de uma renovação nas
metodologias de ensino. Buscando teóricos do ensino da história da arte para
embasar essa busca. Com a pesquisa bibliográfica pretende-se encontrar meios
para trabalhar a técnica da gravura e alguns artistas como: Oswaldo Goeldi,Marcelo
Grassmann e uma artista bem contemporânea a Regina Silveira para o
desenvolvimento da expressão artística dos professores.
Para isso os professores estiveram engajados no projeto, observando e
analisando diferentes gravuras feitas com diversos materiais alternativos.
A presente pesquisa buscou uma saída do tradicional, através da gravura e
de artistas da gravura , para mostrar aos educadores que ele são capazes de
expressar o seu lado artístico e assim ensinar seus alunos.
Num primeiro momento foi mostrando o que é gravura, os tipos de gravura ,
em seguida alguns artistas e após isso técnicas

foram feitas com materiais

alternativos para se trabalhar em sala de aula.Cada professor produziu sua gravura
com os materiais alternativos propostos como:isopor, papelão, caixa de leite,
legumes, folhas diversas. Com o auxilio de imagens de gravuras e textos .
Num segundo momento da oficina trabalhamos com a gravura na
contemporaneidade e a artista Regina Silveira através de textos e o uso do adesivo
para interferir no ambiente, com uma proposta artística.
Este trabalho foi de construção e aplicação de conhecimentos voltada à
pesquisa da realidade educacional, não como modelo único, mas como
possibilidade de inserção na prática pedagógica.
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CAPÍTULO 6

6 RELATO DA OFICINA
O presente projeto tem por objetivo relatar como foi o trabalho realizado na
oficina de gravura, propondo uma visão ampla das atividades desenvolvidas,
destacando as dificuldades vivenciadas e também o bom desempenho das
atividades. A proposta desenvolvida com os professores que não possuem formação
em artes, segue no plano de aula acima. A oficina foi realizada seguindo a
metodologia proposta.
Durante o período compreendido no dia 27/10/2014, e dia 04/11/2014, foi
realizado a oficina referente à disciplina de Estágio TCC, na escola de educação
infantil professor Walmor Carlin do Prado, na sala de artes no município de Lebon
Régis, devido ao espaço físico ser apropriado a prática docente.
No decorrer da elaboração e realização do plano de aula para a docência, tive
a orientação da professora Sandra Abello.
A carga horária estabelecida para este semestre foi de 10 horas, divididas em
5 horas diárias, que foi realizada nos turnos matutino e vespertino.

A oficina

realizada no período matutino do dia 27/10, com o tema conceito de gravura alguns
artistas e a prática com materiais alternativos, tendo a participação de 10 integrantes
de algumas escolas , já no período vespertino no dia 04/11 foi realizada a segunda
oficina com o tema gravura na contemporaneidade e a artista Regina Silveira com o
objetivo de construir um trabalho final artístico,com 10 integrantes das mesmas
escolas.
6.1 RELATO DA OFICINA COM PROFESSORES
Realizada no dia 27/10/2014, pelo turno matutino, compareceram dez
integrantes para realizar as atividades, nos encontramos na escola (CEI Prof Walmor
C. Prado), com destino a sala da oficina no CEI. Tendo horário de início às 7:30.
No primeiro momento de aula foi realizada uma apresentação formal para
conhecer melhor os professores e vice-versa (exemplo, nome, local onde mora),
dando início ao conteúdo através do data show, começando com uma breve
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introdução da história da gravura, e introduzindo um pouco da vida e obra do artista
Goeldi,e Marcelo Grassmann com uso de imagens de gravuras dos artistas.
Percebendo que estavam interessados e desconheciam o que era gravura e
os artistas, então, no entanto perguntei se alguém o conhecia, obtive como resposta
um “não”, expliquei que as obras de Goeldi eram representadas através do ponto de
vista do artista, retratando em suas gravuras temas como morte, pescadores,
solidão, lugares que não acolhem. Suas obras tem uma construção poética e ao
criar o artista tem uma sensibilidade de enxergar coisas que muitas vezes passamos
despercebidos, assim faz com que o “despercebido” fique conhecido através de seu
trabalho.
Ao ver a obra “Solidão” de Goeldi, o professor A comentou:
“Transmite bem essa sensação de solidão, parece que o artista era bem
depressivo, devido à posição em que a figura se encontra, e está sozinha,
abandonada.
O professor B comentou sobre a obra “O ladrão”, e me perguntou:
“Será que Goeldi viu este ladrão roubando, e não fez nada, nem ligou para a
polícia ou é somente é sua imaginação?”
Respondendo à pergunta foi falado que como ele gostava muito de observar a
noite, os lugares vazios com pouca incomunicabilidade, certamente algum dia
avistou algum ladrão que levou o título para a obra.
Depois da biografia de Goeldi, fiz uma breve introdução sobre as

Gravuras

de Marcelo Grassmann, onde o foi trabalhado também um texto sobre a história da
gravura e seus três tipos que são: Xilogravura ,Gravura no metal e Serigrafia, sendo
feito a leitura do mesmo e discutido sobre o assunto.
Foram questionados os professores: Quais as semelhanças dos artistas e
diferenças entre as obras dos dois artistas, em relação ao fazer artístico na
construção das obras?
Concluindo os questionamentos e explicações, foi introduzido o conteúdo
Gravura com materiais alternativos, através de imagens de gravuras que foi
confeccionado na faculdade.
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Figura 13 - gravura com materiais alternativos.

Fonte: Richter (2014).

Em seguida com a explicação de como fazer cada tipo de gravura, foi lançado
a proposta para a produção de gravuras com diversos materiais alternativos como:
bandeja de isopor , papelão, caixa de leite, folhas de arvores, propondo a proposta
metodológica e enfatizando a construção de uma produção artística, tendo como
tema a construção de um trabalho artístico, relacionado ao cotidiano vivido pelo
professor, algo que tenha um significado em sua vida, representando-a através dos
materiais alternativos.
Figura 14 - Livro confeccionado com imagens de gravura

Fonte: Richter (2014).

Fiz uma demonstração em cada material, como deveriam utilizar os materiais
para fazer os sulcos nos diversos suportes, assim foram distribuídos os materiais,
para o começo das atividades práticas.
A motivação deu ênfase, calmos e organizados começaram a trabalhar,
alguns com dificuldade de encontrar o material que mais aperfeiçoasse a técnica.
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Figura 15 - Professores lendo o texto sobre gravura

Fonte: Richter (2014).

As atividades feitas pelos professores demonstram a grande dificuldade que
eles sentem ao entender a arte, mas no decorrer das atividades percebe-se o
desempenho de cada um ao realizar sua atividade com total dedicação.
Figura 16 - professores trabalhando no desenho

Fonte: Richter (2014).

No isopor os trabalhos ficaram muito bons os professores conseguiram
entender o objetivo e poderão trabalhar com essa atividade nas suas turmas, além
de gostarem da atividade ficaram satisfeitos com o resultado.
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Figura 17 - Gravura no isopor produzido pelos professores

Fonte: Richter (2014).

Na imagem acima utilizando a bandeja de isopor como matriz percebe-se que
os desenhos ficaram bem definidos utilizando esse processo podem imprimir muitas
copias. Os professores retratam desenhos bem conhecidos por nós corações,
borboletas e desenhos estereotipados, para eles que estão acostumados com essa
metodologia seria mais difícil desconstruir essa imagem, mas nessas produções o
mais importante seria produzir sua gravura na bandeja de isopor e percebe-se que
foi alcançado. Através das imagens imprimidas vemos porque o objetivo foi
alcançado.
Figura 18 - Gravura produzida por professor

Fonte: Richter (2014).
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Figura 19 - Imagem de gravura produzida no isopor

Fonte: Richter (2014).

Nas seguintes imagens a produção foi com papelão nessa produção alguns
professores sentiram dificuldade, mas após serem auxiliadas concluíram com maior
facilidade e os trabalhos alcançaram o que foi proposto, de produzir gravura com
uma matriz alternativa (usando o papelão).
Figura 20 - Gravura no papelão de professor

Fonte: Richter (2014).

Em seguida fizeram no cd a gravura nessa matriz ficou muito legal, os
professores que descobriram essa matriz, este é o propósito descobrir novas
matrizes e ao alcançar esse objetivo pudesse dizer que o trabalho foi concretizado,
as imagens impressas ficaram muito especiais.
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Figura 21 - Imagens de gravuras produzidas na matriz de cd.

Fonte: Richter (2014).

Algumas gravuras também foram produzidas com retalhos de tecido e
barbante, os professores fizeram trabalhos que poderão utilizar em sala de aula e
percebemos nas imagens a seguir a importância de trabalhar um assunto novo nas
aulas de artes.
Figura 22 - Gravura produzida por professor com tecido

Fonte: Richter (2014).
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Figura 23 - Gravura produzida com barbante

Fonte: Richter (2014).

Figura 24 - Gravura produzida pó professor com barbante

Fonte: Richter (2014).

Na imagem a seguir gravura como carimbo utilizando o objeto como se fosse
um carimbo ou até mesmo o corpo para produzir a gravura .
Muitos descobriram que também poderíamos produzir gravura com as mãos,
a seguir trabalho de professora utilizando as mãos ficou bem interessante, onde ela
retratou os pés do seu filho utilizando as mãos para imprimir no papel.
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Figura 25 - Gravura com as mãos de professora

Fonte: Richter (2014).

Foi produzido gravura com objetos diversos tendo uma boa imagem da
impressão de objetos com o trabalho da professora E onde esta utilizou diversas
cores criando uma imagem bem colorida e expressiva. A seguir imagem:
Figura 26 - Gravura utilizando diversos objetos

Fonte: Richter (2014).

A seguir imagem de professora produzindo sua gravura com materiais
alternativos utilizando barbante colado envolta do desenho para depos imprimir
como se fosse um carimbo ,vê-se seu empenho e dedicação ao produzir sua
gravura, todos estavam ansiosos para apreender sobre gravura e de como trabalhar
as artes já que não tinham um conhecimento do que era arte.
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Figura 27 - Professora produzindo gravura

Fonte: Richter (2014).

Para encerar a oficina foi entregado um questionário para os professores o
qual eles responderam e me entregaram, com fins de avaliar a oficina, e
comentando que na próxima trabalharíamos sobre gravura contemporânea e a
artista Regina Silveira ,que deveriam pesquisa sobre a artista e trazer na próxima
oficina para discutimos sobre suas obras. Ao final, do estágio as 17: 00 agradeci a
presença de todos e nos despedimos.
No segundo dia da oficina no dia 04/11/2014 No período matutino a oficina foi
com os professores da outra oficina com 10 professores. A oficina iniciando com os
slides vida e obras de Regina Silveira e durante a apresentação os professores
faziam perguntas. A professora A disse:
- Eu nunca tinha ouvido falar da Regina Silveira e não conhecia sua arte, mas
pesquisando ela, quero entender as suas gravuras.
O professor B disse:
- As obras dessa artista são bem curiosas para entende-las devemos olhar
varias vezes.
Foi muito gratificante a apresentação dos slides porque foi transmitido vários
conhecimentos e despertado a curiosidade deles. Todos se comportaram e
participaram com vários questionamentos tornando a apresentação bastante
produtiva dirimindo várias dúvidas e adquirindo conhecimentos sobre a Arte.
Em seguida trabalhamos com o livro Do Conceito ao Espaço (do Eduardo
Coimbra e Regina Silveira), onde fizemos leitura de imagem e discutimos sobre as
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imagens deste livro muito interessante, os professores a princípio ficaram
impressionados mas após a explicação das imagens entenderam as gravuras da
artista. Foi repassado o livro para que todos pudessem ver as imagens de perto.
Com o propósito de continuar essa discussão acerca da gravura
contemporânea foi distribuído um texto com o título A contemporaneidade da
gravura em discussão (Bernadette Panek),sendo que cada um deveria fazer a leitura
do mesmo individualmente e depois em grupo de cinco integrantes para que
juntassem as ideias que o texto nos traze depois falassem para todos.
Figura 28 - Professores estudando o texto

Fonte: Richter (2014).

A professora A disse:
- O texto é muito bom ali a autora diz tudo sobre a gravura contemporânea,
que inicia seu papel na história como um utilitário do comunicar da imagem.
O professor B disse :
- Achei uma frase muito importante no texto :
O artista procura meios para que o seu pensamento possa ser transmitido.
Nas frases acima percebe-se o interesse de apreender mais sobre a gravura
contemporânea e que é possível trabalhar esse conteúdo em sala de aula até
mesmo com professores que não conhecem o assunto. Após a discussão do texto
passemos para a pesquisa que era para fazer em casa a cerca da artista Regina
Silveira todos trouxeram, então cada um leu o que tinha pesquisado e foi
complementado com a explicação da estagiaria.
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No decorrer da oficina foi percebido que os professores estavam bem
inquietos não estavam acostumados em ver tantas coisas diferentes, pois estavam
acostumados com só dar desenho nas aulas de artes, então foi explicado que na
arte deve-se ousar tentar, fazer o diferente, pois sem tentar não poderemos saber se
somos capazes.
Para concluir a oficina foi proposto o trabalho final que seria interferir no
ambiente com o papel adesivo na cor cinza, onde seria dividido em grupos para
interferir no espaço das paredes da escola sendo que deveriam escolhem o espaço
e depois fazer os desenhos para depois recortar e colar, colocando objetos
desenhados que influenciassem com o ambiente. Lembrando os mesmos dos
trabalhos de gravura da artista Regina Silveira que são feitos no papel adesivo.
Figura 29 - professores fazendo a intervenção.

Fonte: Richter (2014).

Foi uma experiência emocionante e gratificante poder trabalhar com o grupo,
podendo colocar em prática o meu aprendizado e poder levar o conhecimento com
receptividade jamais imaginada, nos trabalhos vemos que os professores gostaram
muito das oficinas. Nos trabalhos abaixo vemos que foi bem proveitoso o dia da
oficina e o pouco repassado serviu muito para os professores entenderem o que
realmente é ensinar a arte em sala de aula e logo percebe-se que o artista ajudou
em muito na hora de fazerem seu trabalho final,na imagem abaixo vemos um
trabalho de conceitual.
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Figura 30 - Trabalho final com adesivo do grupo 1.

Fonte: Richter (2014).

Figura 31 - Trabalho com adesivo do Grupo 2.

Fonte: Richter (2014).

Figura 32 - Trabalho com adesivo do grupo 3

Fonte: Richter (2014).
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Figura 33 - Trabalho com adesivo do grupo 4

Fonte: Richter (2014).

A princípio percebesse a busca pelo aprender foi correspondido podemos ver
os trabalhos que os participantes concluíram no final da oficina, desvinculando o seu
modo de ver a arte por não saber sobre ela, e introduzindo em seus trabalhos
conceitos da artista trabalhada onde a mesmo utiliza do papel adesivo preto para
produzir suas obras ,e que hoje após essas oficinas haverá mudanças no ensino da
arte nas escolas do município embora que tenha sido num curto espaço de tempo
entenderam o objetivo proposto.
Concluímos que a experiência com a gravura na construção do conhecimento
do educador é muito importante. Através de uma perspectiva reflexiva, acerca das
vivencias cotidianas, trouxemos para a arte questões da vida do educador como
parte de um aprendizado. Utilizado sua grande experiência com crianças, juntamos
os fatos para que este trabalhe nas escolas com um conhecimento melhor sobre a
arte colocando em prática o que foi apreendido durante as oficinas, mesmo que hoje
estejamos vinculados pela tecnologia precisamos trazer o tradicional para as aulas e
depois trabalhar juntamente o contemporâneo.
E para que essa linguagem não se perca, buscamos neste estágio despertar
o interesse do educador para a arte da gravura, e assim ele atinja seus educandos,
através do que foi apreendido nestes dias, e assim não sejam mais meros
apreciadores de imagens de gravura, e sim leitores críticos do que acontece em seu
entorno.
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CAPÍTULO 7

7 CONCLUSÃO
Concluindo

esta

pesquisa

vemos

que

o

contato

com

a

gravura

contemporânea fez com que os educadores entenderem o que está a nossa volta
pra que possamos refletir sobre o mundo que nos é mostrado através de obras de
artistas contemporâneos, que nos levam a perceber melhor o mundo real, ou a
entender aquele que podemos observar e tocar todos os dias e pelo qual estamos
esquecendo. Sendo assim podemos dizer que a pergunta foi respondida no decorrer
desta oficina pois despertamos nos participantes um novo olhar, mais crítico, sobre a
linguagem da gravura, as imagens e de como ensinar artes para as crianças.
Assim demonstrou-se uma visão mais ampla da gravura contemporânea e
dos objetos no seu dia-a-dia, ampliando o conhecimento, percebendo sua
importância como ser social, capaz de articular imagens e compreende-las. Tendo
uma visão não somente da gravura tradicional que está a mais tempo na nossa vida
e sim uma visão mais ampla, formulando uma comparação entre gravura tradicional
e a gravura contemporânea função sociocultural da arte, não somente de
embelezamento, ou objeto decorativo. Observando este ponto de vista construímos
um conhecimento da técnica da gravura tradicional e da técnica da gravura
contemporânea dando a oportunidade para os professores que não conheciam essa
linguagem e assim agora possam utilizar dessa técnica para ensinar em sala de
aula.
A grande possibilidade de estabelecer contato com essa linguagem das artes
visuais foi bem produtivo, pois utilizamos diversos materiais para confeccionar as
gravuras

utilizando

material

alternativo.

Possibilitado

aos

participantes

a

aprendizagem sobre a história da gravura, seu conceito, tipos e formas de produzir
gravura com materiais alternativos. Além de estabelecer conexões com artistas que
trabalham com essa linguagem, artistas como Oswald Goeldi, Marcelo Grassmann e
uma contemporânea Regina Silveira, chegando-se assim a construção de trabalhos
com materiais alternativos e por fim no trabalho final uma construção artística,
através dos trabalhos da artista Regina Silveira.
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Diante do exposto foi colocado a seguinte questão de pesquisa: Como será
possível possibilitar aos participantes a aprendizagem sobre a história da gravura,
seu conceito, principais tipos e formas de produzir gravura com materiais
alternativos, só será possível se somamos condições de aprender cada vez mais as
linguagens das artes, introduzindo artistas que tenham relação com a gravura e
englobando artista da atualidade para poder articular um trabalho artístico com os
participantes. Já que em nossa cidade a gravura às vezes passar a ser um mistério
a ser desvendado, por se tratar de uma linguagem que, para muitos não existe e que
a conhecendo ficam maravilhados, já que há uma grande dificuldade de professores
formados em artes em nosso município e os que têm não dão conta da demanda,
essa linguagem tão grandiosa é deixada de lado e menos valorizada. A busca se
deu através dos professores que tiveram a oportunidade de conhecer e explorar
linguagem da gravura contemporânea através de produções com materiais
alternativos e artista da contemporaneidade. O nosso objetivo foi alcançado apartir
das produções feitas pelos participantes vemos nestas os desafios encontrados
pelos mesmos e a superação de cada um levando em conta o uso de materiais
alternativos para ajudar os mesmos a poderem utilizar as atividades aqui propostas
para ensinar os seus alunos de maneira mais aceitável e com poucos gastos .
Além disso, foi muito importante colocar, que a Linguagem da gravura
contemporânea possui valor igual a qualquer outra linguagem artística não sendo
menos importante ou de menor valor, mesmo que estejamos vivendo em um
momento onde a tecnologia, a informática e o desenvolvimento em geral estejam
sempre se inovando e ampliando-se, deixando os trabalhos manuais pouco
utilizados e reconhecidos, pois como qualquer outra técnica ela possui suas
vantagens, funções e significados próprios e únicos, onde nenhuma tecnologia
poderá chegar estética e plasticamente ao resultado esperado pelo artista que a
produziu, entalhou, entintou e a imprimiu, chegando enfim a obra final, a gravura .
A experiência

é fundamental para que possamos perceber o mundo das

gravuras através da criação de imagens, da matriz da gravura, que esta seja para o
nós um contato que dê possibilidades de aprendermos cada vez mais a expressar
nossas ideias através da arte, buscando não apenas sermos estudiosos da
linguagem da gravura, mas sim produtores e críticos,colocando-se como mediadores
de opiniões e propositores de desafios, vivencias e ações dentro da linguagem da
gravura, fruindo e construindo a gravura contemporânea e entendendo-a , porque

63

ela é uma linguagem artística diferenciada que trabalha com matriz, e outros
materiais e seu processo é indireto e sua demanda depende outros conhecimentos
para se trabalhar.
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