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Resumo 
 
O artigo trata de elucidar a importância da tecnologia para a feitura de novas práticas 
artísticas, dentro do campo da gravura artística, salientando a possibilidade de uma 
construção híbrida nos meios gráficos. Comenta, além disso, algumas questões ligadas ao 
poder multiplicador da gravura e sobre as inovações tecnológicas utilizadas no seu 
desenvolvimento no decorrer nos tempos. 
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Abstract 
 
This article is to elucidate the importance of technology for themaking of new artistic 
practices within the field of engraving art, noting the possibility of a hybrid 
construction in graphic media. Comments, in addition,some issues related to 
the leverage of Engraving and on the technological 
innovations used in its development for the course in time. 
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Introdução 

A linguagem gráfica sempre fez parte do universo humano. Na tentativa de 

representação do mundo ou na comunicação entre os homens, a expectativa 

sempre foi reproduzir gestos e intenções que definem a necessidade de interlocução 

com o mundo e com as pessoas. 

A partir deste contexto o homem sempre foi à procura da reprodução de 

imagens, um gesto que o define e que cria um diálogo com o mundo. Desta forma a 

tecnologia continuamente esteve presente no processo de reprodução da imagem. 

Mesmo no princípio, os materiais utilizados e seus resultados acompanharam as 
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descobertas tecnológicas. Descobertas que eram rapidamente absorvidas para 

somar-se à difusão de idéias decorrente através dos tempos. 

Os meios de reprodução em série somados à tecnologia e o grande interesse 

do capital produziram rapidamente condições favoráveis para a multiplicação de 

imagens. Mesmo pensando no desenvolvimento artístico das técnicas podemos 

constatar sempre e inevitavelmente que a evolução das mídias são ditados 

inicialmente pela necessidade de meios de informação, logo após atendendo a 

máquina capitalista do mercado, acreditando obviamente na disseminação de idéias. 

Neste contexto, a pesquisa desenvolvida pelo nosso grupo sobre a “Gravura 

Contemporânea Não-Tóxica” procura testar e experimentar novas possibilidades de 

realização de imagens no meio gráfico, viabilizando distintos materiais para a 

produção da gravura em metal. Mas o que aqui nos interessa trazer para a 

discussão é o quanto necessitamos da tecnologia para realizarmos a reprodução da 

imagem. Para tornar os meios para obtenção da imagem sustentáveis precisamos 

pensar em materiais da atualidade que inevitavelmente estão ligados aos aparatos 

tecnológicos de nossa era. 

Ricardo Resende no texto “Desdobramentos da Gravura Contemporânea” 

(2000) destaca a mudança crucial da Gravura depois da impressão digital, mas que 

esta não a limita e nem a extingue, e sim, abre possibilidades de obter resultados 

gráficos com a ajuda de novos meios distintos investigando outros processos 

criativos, seguindo a lógica da arte contemporânea onde o homem é produto do seu 

tempo. 

A importância dos processos criativos tomam grandes proporção na arte 

contemporânea, começando pelos discursos dos artistas. Artistas como Marcel 

Duchamp e Joseph Beuys problematizaram o processo inacabado; a 

desmaterialização do objeto, e ressaltaram a importância do conceito. O processo 

assume um relevante papel dentro do produto final, híbrido que reúne distintos 

meios criando novos discursos e resultados visuais. 

Da mesma forma, nessa citação retirada do texto “A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica” (1987), Benjamim salienta a evolução da reprodutibilidade, 
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procurando mencionar o progresso dos meios e apontando as diferenças concretas 

no resultado diante da percepção do artista e do espectador. Não deixando escapar 

o fato da rapidez que esses meios acessam esse espectador. 

Mas a litografia ainda estava em seus primórdios, quando foi ultrapassada 
pela fotografia. Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a 
mão foi liberada das responsabilidades artísticas mais importantes, que 
agora cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa do 
que a mão desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou 
tal aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral. 
(Benjamim, 1987,p.66) 

 

A evolução dos meios: o histórico da reprodução 

Embora a reprodução de imagens exista há muito tempo, hoje ela pode ser 

multiplicada velozmente. As superfícies móveis podem estar em lugares distintos e 

atender infinitas pessoas.  

 No entanto, os processos de reprodução da imagem são milenares, tendo 

sua origem no oriente. Já no ocidente, na Europa, elas tiveram início, a partir da 

chegada do papel, ainda na Idade Média. Através da xilogravura, a reprodução 

estava a serviço da igreja, na posse de padres e monges, os quais reproduziam 

livros, que antes eram manuscritos, com impressão tabular (uma matriz que continha 

texto e imagem). Esse processo modificou a difusão da informação na Europa no fim 

do século XIV. Cartas de baralho e imagens bíblicas foram reproduzidas em toalhas 

de tecidos.Como a maioria da população era analfabeta, a imagem era uma forma 

de difusão de idéias e as cartas de baralho eram muito populares (Fajardo, 1999).  

No Renascimento, a partir do século XV, a gravura toma força reproduzindo 

também selos. Um século depois surge a gravura em metal (matriz de metal), 

através dos ourives (profissional que fazia jóias). Os modelos estéticos clássicos 

propunham linhas mais finas, difundindo o processo, que passa a reproduzir obras 

de pintores e desenhistas. Logo surge a água-forte (processo de gravação em metal 

a partir de ácidos e mordentes) colaborando com a liberdade dos artistas. 

No século XVI, a gravura foi importante para reproduzir e documentar o 

descobrimento do Novo Mundo: animais, plantas e paisagens reproduziam o cenário 
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do continente americano recém descoberto. Também, nessa época, foram criadas 

as primeiras universidades, quando surgiu a Reforma, movimento religioso que 

discordava da orientação da Igreja Católica. Os reformistas, Lutero e Calvino, 

acreditavam na salvação do homem através do trabalho, e não na comercialização 

da fé imposta pelos católicos. A gravura, nesse momento, servia para a divulgação 

de suas idéias, e teve um papel importante para anunciar novas realidades e 

concepções. Nessa época, a Alemanha passou a ser o centro de produção gráfica. 

A gravura em metal chegou a sua maturidade com o aprimoramento das 

técnicas e resultados, os quais passaram a ser explorados como gravura artística. 

Têm-se como exemplos os artistas Rubens (1577-1640), Rembrandt (1606-1669) e 

Goya (1746-1828); todos eles foram destaques em suas épocas. 

Já a produção de gravura do século XVIII era ocupada por uma gama de 

ofícios: ilustração de livros, reprodução e divulgação de pinturas, documentação de 

arquiteturas e acidentes geográficos, cartografias, retratos e paisagem como meio 

de expressão artística. Ganham destaque também caricaturas satíricas de cunho 

político e social. No final desse mesmo século, surgiu a litografia (gravação com 

matriz de pedra, descoberta pelo alemão Alois Senefelder), a qual passou a ser 

muito popular. 

Em 1904, foi desenvolvido, para substituir a litografia, o offset, constituído por 

uma chapa fina de metal que transfere, a partir da repulsão da gordura da tinta, a 

água para um cilindro envolvido por uma chapa de borracha, a qual reproduz a 

imagem ao papel que também fica enrolado em cilindros. Esse processo dinamizou 

o mundo da impressão, tornando-o mais econômico e mais veloz.  

A serigrafia surge após essa descoberta, por volta de 1920, nos Estados 

Unidos, visando alcançar a potencialidade de uma técnica gráfica industrial. Esse 

processo foi muito usado para estampar tecido com a impressão dos uniformes 

militares durante a Segunda Guerra Mundial. 

Com o surgimento da fotografia, até hoje, ela é incorporada a todas as 

técnicas de gravação, embora usada mais em alguns processos de que em outros, 

como solução artística ou produções industriais (Costella,1984).  
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E o gravador é o artista que faz ponte com o velho e o novo. Ele apreende 
as técnicas ancestrais e pode usar o espírito dessas técnicas nesse novo 
mundo que a tecnologia oferece. [...] Desde que o homem molhou a mão 
com a tinta e estampou- a na rocha das cavernas, até as últimas novidades 
artísticas e técnicas de impressão e de gravura, no final do século XX, 
existe um ponto em comum: a busca da comunicação e da expressão como 
algo vital para humanidade. (Fajardo, 1999, p.30) 

Hoje, a impressão digital tornou o modo mais eficaz de reprodução. As 

matrizes viraram computadores. O processo de impressão é obtido por dígitos 

eletrônicos que permitem produzir informações através de programas informáticos. 

As informações, imagem ou texto, estão contidas em códigos binários eletrônicos e 

podem ser manipuladas através de computadores. Os computadores processam as 

informações e transmitem para impressora, onde são reproduzidas por pigmentos 

em superfícies móveis (Flusser, 2002 ; Rouillé, 2009).  

A reprodução digital, não funciona como a impressão de um gesto, como 

podemos ver nos distintos processos evolutivos gráficos, que ganham poder através 

da sua repetição. Hoje, assim como em outros tempos, mesmo que numa 

velocidade diferente, a multiplicação de imagens ao infinito em distintas superfícies 

chega ao encontro de seus receptores no cotidiano, manipuladas ou reproduzidas, e 

são distribuídas para alcançar a comunicação. Como produto multiplicável, seu valor 

está no seu conteúdo, na informação que ele carrega e não em seu objeto. Sua 

competência está no poder de proliferação dessa informação, ou seja, na 

capacidade de disseminação. Por isso, a distribuição da imagem é também a 

comunicação das massas. Didi-Hubermam, no catálogo “L’Empreinte” (1997), expõe 

sobre o poder da impressão dando como exemplo da moeda com a imagem de 

César no Império Romano. A matriz ficava em Roma e as moedas espalhadas por 

todo Império, eis o poder da impressão, aqui, disseminar o único e aproximar o 

distante ao toque das mãos. 

O paradigma da impressão na arte contemporânea está vinculado à relação 

temporal da imagem. Ele estabelece uma relação anacrônica observado pela 

percepção antropológica da mesma. Ou seja, no momento da captura, ao serem 

distribuídas, criam o que Benjamim denominou imagem dialética e afirmou “O 

outrora que encontra o agora em um momento de luz” (Benjamin, apud Didi-

Huberman, 1997) que significa o movimento de tempos heterogêneos configurados 

numa imagem.  
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Ainda nesse contexto de reprodução, podemos perceber que a impressão 

sempre esteve atrelada à comunicação, seja para a informação ou para 

documentação. A gravura como também, por exemplo, a fotografia sempre 

atenderam às massas, seja pela necessidade de evolução da humanidade, da 

economia ou da política. As duas produzem as imagens do futuro (direcionam 

padrões sociais almejando maior popularidade). Trata-se da mesma imagem 

dialética (Benjamim, 2009) mencionada anteriormente. 

 Este autor afirma, ainda, que a arte não pode ser a mesma sob influência da 

tecnologia. Com a mudança nos meios tecnológicos, tanto a produção quanto a 

recepção da arte necessariamente também alteram. Hoje podemos perceber o 

contexto da arte contemporânea e suas aspirações diante dos diversos aparatos 

tecnológicos como meio de expressão, seja como meio essencial para realização do 

trabalho, ou como uma postura crítica diante de seu uso na sociedade. 

Neste mesmo contexto,  ressalta a mudança perceptiva do espectador diante 

à imagem cinematográfica. Já o cinema transformou o modo de produção artística e 

o modo de recepção da imagem. Afirma que a arte não pode ser a mesma sob 

influência da tecnologia. Tanto a produção quanto a recepção da arte 

necessariamente também alteram. Assim como hoje posso perceber o contexto da 

arte contemporânea e suas aspirações diante dos diversos aparatos tecnológicos 

como meio de expressão. Seja como meio essencial para realização do trabalho ou 

um postura crítica diante seu uso na sociedade. 

Ela não foi percebida, durante muito tempo, nem sequer no século XX, 
quando o cinema se desenvolveu. Muito se escreveu, no passado, de modo 
tão sutil como estéril, sobre a questão de saber se a fotografia era ou não 
uma arte, sem que e colocasse sequer a questão prévia de saber se a 
invenção da fotografia não havia alterado a própria natureza da 
arte.(Benjamim, 1987, p.67) 

 

Essa evolução dos meios tecnológicos, já analisada por Benjamim em 1955, 

continua servindo como fonte de investigação e criação. O universo da tecnologia, 

hoje refletido diretamente em todas as áreas e distintos segmentos sociais, alterou a 

dinâmica do mundo, e por conseqüência trouxe mudanças consistentes na criação e 

recepção artísticas.  
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 Processos Híbridos e sustentabilidade 

Através das experiências realizadas na pesquisa “Gravura Contemporânea 

Não-Tóxica” desenvolvida no Atelier de Gravura do Centro de Artes da Universidade 

Federal de Pelotas pelo nosso grupo, trabalhamos na tentativa de investigar 

processos inovadores e sustentáveis dentro dos processos tradicionais da gravura, 

não excluindo a possibilidade de desdobramentos híbridos na pesquisa poética. 

O desenvolvimento das etapas do processo técnico proposto neste projeto 

compreende, resumidamente, submeter uma chapa de metal revestida por filme 

fotopolímero à exposição luminosa através de uma imagem reticulada. A utilização 

do filme fotopolímero - material sensível à luz - como suporte para sensibilização da 

chapa, nos permite avaliar que a proposição de novos processos não pode ser 

concebida sem a experimentação de novos materiais, particularmente aqueles que 

apresentam qualidades resultantes de significativas evoluções tecnológicas. 

Nesse contexto, a realização de imagens através de procedimentos gráficos 

arcaicos ou por meio de procedimentos não tóxicos exprime a necessidade de 

evoluir com novos procedimentos e métodos a partir das inovações dos aparatos 

tecnológicos. Em grande parte das vezes, o início desse processo, passa 

primeiramente pelo computador, sendo inevitável o uso de todas as possibilidades 

para a produção de imagens, principalmente em um mundo em que as imagens 

estão sempre em evidência. 

Buscamos novos meios para continuarmos a produção de gravura com os 

processos tradicionais e também pesquisamos novas possibilidades matéricas para 

a obtenção de imagens híbridas, ou seja, imagens que contêm na sua feitura 

distintos materiais e processos criativos inovadores. Neste contexto, os novos 

materiais e os processos tecnológicos garantem a sustentabilidade da prática 

artística na gravura, viabilizando novos modos de realização de imagens e para o 

desenvolvimento do processo criativo. Além disso, adicionamos a estes 

procedimentos mídias que são produtos da nossa época. 

Na realização das imagens, notamos a enorme evolução dos mecanismos e 

processos de representação envolvidos durante toda sua historia até os dias atuais. 
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Essas inovações estão diretamente ligadas ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, específicos de cada um desses períodos históricos envolvidos.  

Além disso, pesquisar e explorar as possibilidades que a tecnologia e a 

ciência atualmente nos permitem de realizar, por exemplo, uma gravura com 

materiais e métodos não-tóxicos, é parte integrante da consciência e do pensamento 

voltado à sustentabilidade que procura preservar o meio ambiente e a saúde do 

artista, problemas esses tão recorrentes e alarmantes nos dias atuais.  

Assim, buscamos também o desenvolvimento de uma poética, concomitante 

com todos os processos envolvidos desde a escolha e a capitação da imagem 

através de mecanismos fotográficos até a manipulação digital e impressão da 

mesma como gravura através dos meios disponíveis na atualidade. Levamos em 

consideração o surgimento acelerado de mecanismos tecnológicos mais modernos a 

cada dia que passa, , possibilitando uma produção contemporânea que exercite o 

dialogo entre os processos técnicos tradicionais do ponto de vista histórico, com 

experimentações no campo da tecnologia atual, buscando aprimorar os resultados e 

os próprios meios de produção de obras através da gravura artística.  

 

Agradecemos ao CNPq o apoio às pesquisas que deram origem a este texto. 
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