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Resumo 
 
Este artigo origina-se de uma palestra proferida por ocasião da mediação de uma mesa 
redonda sobre Gravura Contemporânea, ocorrida no Museu de Arte Moderna da Bahia em 
16 de dezembro de 2010, comenta algumas características do meio técnico ―gravura‖, 
identifica e discute os conceitos de Apropriação de imagens e Autoria observados na 
História da Arte, e correlaciona-os com aspectos da gravura contemporânea identificados 
em uma obra da gravadora italo-brasileira Maria Bonomi — exibida recentemente na Bahia 
—, e de três artistas baianos contemporâneos: Eneida Sanches, Evandro Sybine e Zé de 
Rocha.  

 
Palavras-chave: gravura contemporânea; gravura baiana; apropriação de imagens. 
 
 
Abstract 
 
This article was origened on a speech given by the author as mediator in a Contemporary 
Engraving round table held at the Bahia’s Modern Art Museum in December 16, 2010, it 
comments some aspects of “engraving” as a resource technique, discusses the concepts of  
Images’ appropriation and Authorship as seen in the History of Art and relate them to 
aspects of the contemporary engraving as shown in one of Maria Bonomi’s works recently 
exhibited in Bahia and three Bahian’s contemporary artists: Eneida Sanches, Evandro 
Sybine and Zé de Rocha. 
 
Key words: contemporary engraving; Bahian engraving; image appropriation 

 

 

 

A gravura, pela suas origens e características de impressões seriadas 

(excetuando as monotipias, dada às suas impressões únicas), apresentava como 

principal característica a possibilidade da disseminação de obras de artistas, tanto 

em nível de reprodução de trabalhos já existentes, executadas em outras técnicas e 

depois transpostas para a gravura, quanto de meio autônomo no sentido de ser a 

própria gravura o meio preferencial escolhido e determinante a partir do qual se 

materializa a produção artística. Constituía-se então, a partir dessas duas 

possibilidades de utilização desse meio expressivo, o caráter dualista da gravura. 

No âmbito da História da Arte nota-se que foi para atender a grande procura 

pelos seus trabalhos que o pintor do Alto Renascimento italiano, Rafael Sanzio 

(1483-1520), entre o final do século XV e o início do XVI, criou desenhos para serem 
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reproduzidos por meio da gravura em metal, respondendo, assim, a uma demanda 

do mercado e dando início a uma inter-relação entre o circuito da produção de uma 

pintura ou desenho (obra única) e o processo de serialização de tiragens da gravura. 

Um exemplo é o desenho de Rafael Sanzio para a gravura O julgamento de Páris, 

de Marcantonio Raimondi, executada em 1520 (DAVIES, 2010, p. 595-596), ano de 

falecimento de Rafael. A composição, inspirada num painel de um sarcófago 

romano, não é uma mera cópia e sim uma tradução da arte da Antiguidade para as 

gerações posteriores e representa o julgamento de Páris, testemunhado pelos 

deuses do Olimpo nos céus e um grupo de divindades fluviais no extremo direito1. 

 

Marcantonio Raimondi, segundo Rafael. 

O julgamento de Páris, ca. 1520. Gravura 

 

É sabido ser o gravador italiano Marcantonio Raimondi2

(ca. 1480 – ca. 1534) o primeiro importante printmaker (impressor de gravuras) do 

qual a principal atividade consistiu nas cópias, em gravuras, de pinturas e desenhos 

da época. Ele sistematizou as técnicas de gravura que se popularizaram na Itália e 

em outros paises tendo, inclusive, provocado o debate inicial sobre autoria ou, mais 

especificamente, da propriedade intelectual, ao reproduzir obras de Albrecht Dürer 

(1471-1528) nas quais, inclusive, utilizava-se do famoso monograma do artista 

alemão (a assinatura deste). Segundo consta3, Dürer queixou-se ao governo de 

Veneza e ganhou alguma proteção legal no território veneziano para o seu 

monograma, mas não para suas composições que continuaram a ser copiadas e 

disseminadas em gravuras seriadas sem autorização do artista.  
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Independentemente de ser a transposição de um desenho de Rafael para a 

gravura, o que por si só já garantiria qualidade estética, O julgamento de Páris 

assume uma importância ainda maior dentro do contexto histórico por servir como 

fonte para uma das mais famosas composições do início da pintura modernista 

francesa, o Almoço na relva, de Édouard Manet (1832-1883), com citação explicita à 

gravura. À despeito da nova significação do uso de elementos classicizantes nesta 

pintura4, esta citação inverte a lógica da gravura que serve como meio de divulgação 

de um desenho (de Rafael, como já mencionado), ou pintura para a de uma gravura 

como referencial e fonte iconográfica para uma pintura. Estes jogos de ―citações‖, 

―apropriações‖ ou ―releituras‖ de imagens se desenvolverão com maior 

complexidade na arte contemporânea que surge a partir da década de 1960 e, de 

igual maneira, se refletirá na produção em gravura.    

 

Édouard Manet. Almoço na relva, 1863. Óleo sobre tela 

Já que mencionamos Rafael e Marcantonio Raimondi como exemplificação de 

um aspecto do dualismo da gravura, Rembrandt (1606-1669) e Goya (1746-1828) 

seriam, pois, exemplos de artistas que já encarariam o meio como algo mais 

autônomo do ponto de vista expressivo, e que melhor exploraram as potencialidades 

que a gravura possibilita, contribuição esta já muito conhecida e difundida e, 

posteriormente, por diversos artistas, inclusive Pablo Picasso (1881-1973), em várias 

séries de grande fama.  

A evolução das técnicas de reprodutibilidade, seja com a sofisticação da 

indústria de rótulos criados para produtos industriais, tais como as oficinas de 
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litogravura, ou o advento do parque gráfico industrial que resultou na reprodução 

seriada de imagens em grandes tiragens como nos jornais, livros e revistas, através 

do clichê tipográfico e depois com off-set, não retirou o caráter manual, artesanal e 

intimista da gravura, mas interferiu na maneira do artista encarar esse recurso 

expressivo e, mais desafiador ainda, eleger a gravura como meio preferencial da sua 

comunicação com o público fruidor e matéria na qual se descortinam os comentários 

crítico-artísticos que refletirão a contribuição do artista à sociedade. 

Com isso, a inserção de novas possibilidades técnicas (serigrafia e off-set, em 

termos de impressão, e linóleo, em termos de suporte artístico) irá somar às já 

existentes na gravura tradicional e aumentar seu potencial como meio expressivo. 

Referir-se à gravura produzida na contemporaneidade significa dizer a 

conciliação de técnicas centenárias aliadas a uma subjetividade e percepção das 

problemáticas atuais da arte observadas não só no discurso visual do artista, ou no 

possível aspecto de interdisciplinaridade que sua obra venha a possuir (no caso de 

haver inter-relação com outras linguagens, tais como música, teatro, etc. ou a outras 

áreas de conhecimento, tais como a antropologia, a sociologia, etc.), mas também 

no hibridismo da gravura com sua junção ou mescla de seus códigos plásticos a 

outros meios e técnicas. Este seria o entendimento do campo a que se poderia 

denominar gravura expandida, rompendo os limites de terminologias que 

condicionam ou restringem a gravura a um mero procedimento técnico e preso às 

características técnicas tradicionalmente possibilitadas pelo meio. 

 Um exemplo de trabalho em gravura que reflete o conceito de campo 

expandido é a obra que Maria Bonomi5 expôs na 10ª Bienal do Recôncavo, em São 

Félix, Bahia, e cujo trabalho ― mescla de gravura e escultura ―, reflete o 

tratamento dado pela artista em suas matrizes xilográficas. A gravura, aqui, é o 

ponto de partida e o elemento preponderante no sentido da textura transposta para 

as esculturas (são várias peças em alumínio fundido, separadas entre si, que 

pendem do teto, sustentadas por fios de nylon). Há, portanto, uma interação entre os 

dois meios (gravura e escultura), com o uso do espaço, este agregando o ambiente 

à obra, e mesmo o procedimento de ―impressão‖, uma vez que a modulação do 

alumínio mantém em si as características ―impressas‖ obtidas a partir da matriz da 

qual se originou. 
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Maria Bonomi. Instalação na 10ª Bienal do Recôncavo. Alumínio 

 

Maria Bonomi. Instalação na 10ª Bienal do Recôncavo. Alumínio 

 O desafio da gravura, então, é o mesmo das demais técnicas seculares dos 

meios plásticos, ou seja, conciliar sua tradição de produção semi-artesanal gráfica 

com dois grandes conjuntos, sendo o primeiro deles os anseios, interpretações e 

comentários da vida atual e, o segundo, a manutenção de suas características (ou 

parte delas) ao atingir um limite tênue quando se hibridiza com outros meios 

técnicos expressivos. 
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Em muitos casos, as características observadas em obras contemporaneas, 

tal como a valorização do processo artístico em detrimento de um produto final 

acabado, pode estar presente na gravura e, desta forma, configurar-se em obra que 

receba o rótulo ou denominação ―contemporânea‖. Em outros casos, a própria 

poética do artista e o histórico de suas ações artísticas auxiliam na determinação 

dessa rotulação, caso seja um artista cujas preocupações, trajetória, interesses 

artísticos e demais produções apresentem características da arte contemporânea e 

se distingam da lógica produtiva e dos valores modernistas. Num caso ou noutro, o 

que interessa, todavia, é a qualidade estético-artística, por se tratar de produtos 

simbólicos, independentemente de sua classificação como sendo ―modernista‖ ou 

―contemporânea‖.  

É neste contexto que aqui se apreciam as gravuras de três artistas baianos 

que elegeram o meio como principal recurso para seus comentários visuais. Eneida 

Sanches (Eneida Assunção Sanches, 1962) é autora da obra Transe: deslocamento 

de dimensões e com ela angariou o Prêmio Residência Artística no 14o Salão da 

Bahia6. A obra é constituída de um imenso bastidor de madeira de cujas 

extremidades originam-se fios que se intercruzam e sustentam quadriláteros de 

papel com impressões de gravura em metal representando olhos-de-bois, um 

elemento ritualístico do Candomblé, contra mau-olhado e função de proteção. A 

repetição do olho-de-boi das gravuras perfaz um ritmo o qual, adicionado aos 

movimentos óticos dos quadriláteros de papel, traduzem a idéia da artista de 

representação de um transe. O objetivo é, através da experiência artística, instigar 

no fruidor novas percepções, sensibilizando-o para conteúdos transcendentes. A 

formação da artista se deu de maneira mais estreita com a gravura em metal e a 

partir daí surgiu a idéia de transformar as imagens planas obtidas nas gravuras pela 

produção tridimensional da confecção de ferramentas ritualistas do Candomblé, 

seguindo a tradição do ensino da confecção desses objetos ritualísticos até então 

restritos aos artesãos dos Terreiros de Candomblé. A pesquisa da artista conduziu a 

gravura para contextos espaciais que extrapolam a bidimensionalidade, ajustando as 

gravuras para utensílios que podem literalmente ser vestidos, calçados e 

manipulados encarando, assim, o corpo humano como veiculo do processo artístico. 

Assim, do conflito da conjunção entre a bidimensionalidade da gravura e a 

tridimensionalidade, emerge a problematização da tradição da identidade cultural 
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afro-brasileira com objetos industriais de uso corriqueiro e de funções práticas 

(vestidos, sapatos, caixas, etc.) ampliando, assim, a aplicação e a percepção da 

gravura em novos contextos e novas significações. 

Evandro Sybine (Evandro Sybine, 1974) é natural de São Paulo, radicado na 

Bahia há mais de 20 anos e autor de uma produção madura e extensa na área da 

gravura. A sofisticação técnica aparente é o espaço no qual se disseminam 

interpretações contudentes das relações existenciais do homem contemporâneo 

classificado, serializado, enigmatizado, conflituoso e contraditório, em construções 

plásticas fictícias constituídas a partir de análises de situações do cotidiano. Em 

suas gravuras utiliza-se de recursos variados tais como matrizes de poliestireno na 

qual são feitas incisões de buril e ponta seca e valorização das provas de estado ou 

provas do artista, sendo estas etapas de ajuste da gravura antes de se chegar a um 

resultado ideal para a partir daí iniciar a tiragem ―definitiva‖ e numerada. O artista 

chega, mesmo, a obter estampas como obras únicas, ou seja, com tiragem única, 

aspecto que acentua o caráter de ―original‖, de obras únicas, exclusivas, invertendo 

a lógica das possibilidades oferecidas pela gravura que é justamente a de 

serialização. Outro aspecto é o de valoração dos processos do fazer artístico, como 

observado na peça central da instalação de parede O copista, para as quais foram 

utilizadas impressões únicas. Isso não significa, todavia, que o artista em questão 

não lance mão das possibilidades da produção em série. O faz e com muita 

originalidade. Em O copista, os suportes transparentes da impressão superpõem-se 

entre si e juntam as imagens de uma cabeça, signo humano, e uma cadeira, 

simbologia do conforto e acomodamento, como a comentar que o processo de copia 

inerente à reprodução gráfica não é autosuficiente e não substituiu a interpretação 

crítica dos artistas. Neste enfoque, O copista parece-nos ser uma apologia do 

virtuosismo da imagem rebuscada, detalhista e trabalhosa, que implica o processo 

de cópia no sentido de reprodução das características do que já existe, mas que 

resulta em vazio de significação do ponto de vista simbólico.   
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Evandro Sybine. O copista (detalhe da instalação). Xilogravura 

 

Evandro Sybine. O copista (detalhe da instalação). Xilogravura 

 E, por fim, Zé de Rocha (José Raimundo Magalhães Rocha, 1979), artista 

que pratica uma constante auto-referência de si próprio em situações extremas e 

violentas. Utiliza-se com frequência da mescla entre fotografia (na captação das 

imagens), o tratamento da imagem fotográfica, geralmente por meios digitais, e a 

serigrafia, processo seriado de impressão na qual a imagem fotográfica é transposta 

de uma tela sensibilizada por emulsões química para diversas superfícies. É o caso 

de Cama box hibrido de gravura e escultura na forma de ―colchões‖ obtidos pelo 
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empilhamento de placas de papelão, com rodas articuladas que possibilitam 

mobilidade, e que apresentam na face superior o próprio autor dormindo, coberto por 

jornais velhos, alusão à corriqueira cena protagonizada pelos moradores de rua. 

Outros exemplos são a série O queixo é a perspectiva do soco, conjunto de gravuras 

de grandes dimensões (100 x 100 cm) produzidas em 2009 e Sono straniero, ação 

urbana na qual a imagem do artista é veiculada como representação imagética dum 

elemento estrangeiro. Esta ação deu-se durante a estadia em Milão, pela qual se dá 

projeções da imagem com a inscrição ―sono straniero” nas paredes das ruas e 

muros de Milão7, também em 2009. Observam-se, nestes exemplos, a conciliação 

de aspectos sócio-políticos de grande complexidade e que desafiam as sociedades 

contemporâneas com um tratamento formal de forte vínculo com o desenho pois, 

ainda que as imagens originais sejam obtidas mediante câmaras fotográficas, o 

tratamento da imagem e sua solução final perpassam pelas formulações e leis do 

desenho, antes da utilização da gravura. Assim, suas obras são, na realidade, 

técnicas mistas, nas quais prioriza a impressão seriada, mas cuja formulação 

remonta, resguarda e valoriza características do desenho. E é nesta técnica que o 

artista se realiza com maior expressividade, principalmente pela fabulosa série 

Risco, na qual desenhos em preto e branco de grandes dimensões em carvão sobre 

lona reproduzem imagens de carros retorcidos por batidas e acidentes. 

 

Zé de Rocha. Cama box. Serigrafia sobre papelão e roldanas de metal e borracha 
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Zé de Rocha. Sono straniero. Serigrafia sobre acrílico 

 Estes quatro artistas apresentam, como tentou-se aqui demonstrar, trabalhos 

em gravura cujos processos individuais e diferenciados entre si destacam aspectos 

que configuram a gravura contemporânea ou, melhor dizendo, conciliam a tradição 

do ato de gravar com procedimentos que resultam em ações de gravura expandida, 

ou ampliada, ou ainda potencializada pela contribuição de outras técnicas e de 

outras áreas do conhecimento, tornando esses trabalhos reflexos críticos simbólicos 

dos acontecimentos e do modo de vida que vivemos. 

 

Notas 

                                                 

1 
Um exemplar desta gravura encontra-se no MOMA – Museum of Modern Art, Nova York. A gravura retrata a 
escolha, por Páris, da mais bela divindade feminina escolhida entre Afrodite, Atena e Hera. Páris escolheu 
Afrodite (Vênus), que recebeu a maçã de ouro que originou a disputa. 

 
2
 Segundo consta em http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Marcantonio_Raimondi, fonte que menciona nas 
suas referências a décima primeira edição da Encyclopædia Britannica. Já na edição ilustrada de Vitruvio, 
comentada por Como Casare Cesariano, de título Di Lucio Vitruvio Pollione de Architettura...libri dece..., 
commentato ed affigurato da Casare Cesariano e publicada em 1521, a imagem de Marcontonio Raimondi foi 
ilustrada como gravura B, à p. 245. Esta informação é fornecida por Erwin Panofsky em Estudos de Iconologia: 
temas humanísticos na arte do renascimento, Lisboa: Editorial Estampa, 1995, 2. ed., à nota 27 da p. 61 e 
bibliografia relacionada como número 379, à p. 217. 

 
3
 Ibidem.  

 
4 

 Interpretações sugerem que o uso destes elementos na pintura moderna diz-nos que o presente não pode 
viver do passado, como era o caso de muitas obras acadêmicas do período e, apregoando o que anteriormente 
já falara Charles Baudelaire em 1846, Manet declarava que ―a arte devia procurar os seus temas e heróis no 



1663 

 

 

                                                                                                                                                         

mundo moderno‖ (DAVIES, 2010. p. 892). Adicional a isso, com esta e outras obras como Olympia, de 1863, 
Manet desmascarava o erotismo disfarçado em que a tradição do nu clássico havia desembocado. 

 
5
  Maria Bonomi nasceu na Itália, em 1935 e, em 1953 naturaliza-se brasileira. Reside em São Paulo e estudou 
gravura com Livio Abramo. 

 
6
 Evento promovido pelo Museu de Arte Moderna da Bahia, entidade vinculada à Secretaria de Cultura do 
Estado. 

 

7
 Esta viagem foi fruto da principal premiação oferecida pela IX Bienal do Recôncavo, ocorrida em 2008, em São 
Félix, Bahia. Neste mesmo ano o artista angariou duas premiações nos Salões Regionais de Artes Visuais da 
Bahia, evento realizado em cidades do interior da Bahia, e participa do 15º Salão da Bahia, no Museu de Arte 
Moderna da Bahia. 
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