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Resumo 
 
O presente artigo trata de uma pesquisa gráfica que parte de dois elementos centrais: 
questionamentos sobre os limites da gravura, e a busca por uma produção que incorpore 
matéria junto a imagens impressas. Para tanto, tornou-se necessário abordar a produção 
que compreende o período de 2005 a 2011, elencando momentos do processo de criação 
que contribuíram para a configuração atual dos trabalhos. 
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Abstract 
 
This article is about a graphical research that comes from two central elements: questionings 
about printing’s limits, and the search for a production that embodies material along printed 
images. For that, became necessary to approach a production that happened in the period of 
2005 to 2011, choosing moments of the process of creation that contributed to the actual 
configuration of the works.  
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 Para compreender os conceitos trabalhados nessa produção é importante 

recorrer às questões históricas da gravura e traçar um paralelo entre sua função 

comercial e sua função artística. 

 Considerando como gravura a imagem impressa a partir de sua construção e 

multiplicação em uma das técnicas tradicionais, seu surgimento se dará na China 

através da utilização da xilogravura. Essa produção tinha uma finalidade utilitária. 

Segundo Herskovits (1986, p. 91): 

 

No início do século VII, a China passou por um momento de grande 
florescimento cultural e liberdade religiosa. A escrita, até então reservada 
aos ricos e à classe instruída dos funcionários públicos, experimentou 
grande impulso, graças ao incentivo budista à repetição e multiplicação dos 
textos sagrados. 
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De certa maneira a religião contribuiu para divulgação da escrita e da gravura 

no oriente. Já no ocidente, a gravura começa a ser utilizada por volta do século XIV, 

e a religião também se vale desse meio para divulgar sua filosofia. De acordo com 

Fajardo, Sussekind e Vale (1999), a primeira gravura encontrada no ocidente data 

1423 e trata de uma imagem de São Cristóvão. Mas não é só a religião que se utiliza 

da gravura no ocidente, aos poucos a xilogravura passa a ser usada na produção de 

cartas de baralhos, livros, e impressões em tecidos, como por exemplo, impressões 

em toalhas de altar. 

 

A partir do século XV, a arte da gravura se impõe. Além de ser muito usada 
na divulgação de imagens religiosas e na impressão de cartas de baralhos e 
selos, a impressão tabular vai substituir o manuscrito e a iluminura, criando 
novas possibilidades de divulgação e democratização de conhecimentos da 
época. Começaram a ser feitos rótulos de produtos e até anúncios 
impressos em xilogravura. Os profissionais eram divididos em equipes de 
desenhistas, gravadores e impressores (FAJARDO, SUSSEKIND E VALE, 
1999, p. 15).  

 

A partir de então, a gravura passa a fazer parte do cotidiano das pessoas em 

diversos setores da sociedade. Até esse momento a gravura supre o desejo de 

multiplicar textos e imagens. Mais tarde a gravura começa a ser utilizada na Arte 

para divulgar a pintura. As produções de gravura como obra de Arte não acontecem 

nesse momento, mas a possibilidade de reprodução já começa a chamar a atenção 

dos artistas. 

 De acordo com Walter Benjamin (1994), em seu texto  "A obra de arte na era 

de sua reprodutibilidade técnica", escrito em 1935/36, os avanços conquistados pela 

sociedade sobre a forma de produzir imagens contribuíram para mudanças na 

produção artística, e conseqüentemente mudanças sobre a compreensão dessa 

produção. A reflexão que segue sobre essas mudanças é pautada nesse texto. 

 Para o autor, a xilogravura proporcionou ao desenho a capacidade de se 

tornar múltiplo. E posteriormente, a fotografia passa a captar detalhes que 

dificilmente seriam notados pelo olho humano. Nesse sentido, essa nova técnica 

amplia as funções do corpo, e liberta a mão da responsabilidade de representar a 

realidade. "Como o olho apreende mais depressa do que a mão desenha, o 
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processo de reprodução das imagens experimentou tal aceleração que começou a 

situar-se no mesmo nível que a palavra oral" (BENJAMIN, 1994, p. 167).  

 Com a capacidade de fixar a imagem o testemunho se perde junto com a 

autenticidade da obra. E nesse sentido, perde-se também a aura da obra de arte. 

Para Benjamin, a aura está ligada a qualidade única que as obras de arte tinham até 

então.   

 Outro avanço anunciado por Benjamin se encontra no cinema. Nesse meio de 

expressão a criação se dá no coletivo, no esforço de várias pessoas para criar de 

um modo não linear, a narrativa. Nesse processo, a edição é tão importante quanto 

à interpretação.  

 Avanços tecnológicos como a gravura, a fotografia e o cinema, assim como 

outros avanços surgidos nesse momento, contribuíram para alterações nas 

produções artísticas. Vários pintores experimentam a gravura, alguns a usaram para 

divulgar a pintura e outros a usaram como meio de expressão. Independente do 

motivo e apoiando-se na história da gravura levantada por Fajardo, Sussekind e 

Vale (1999), é possível apontar pintores que também tiveram destaque na produção 

gráfica, como por exemplo: Albrecht Dürer, Rubens, Rembrandt, Francisco Goya, 

Eugéne Delacroix, Toulouse-Lautrec, entre outros.  

 Aos poucos, a gravura conquistou espaço ao lado da pintura e da escultura. A 

partir da arte moderna, a gravura foi explorada em diversos movimentos artísticos, 

entretanto, destacou-se principalmente no expressionismo alemão. Gombrich 

(2008), ao falar do expressionismo alemão apresenta características das gravuras 

dos artistas Edvard Munch, Käthe Kollwitz e Emil Nolde, nesse texto o historiador 

parte da gravura e não da pintura, como é de costume, para refletir sobre as 

intenções do movimento.  De acordo com Fajardo, Sussekind e Vale (1999, p. 26): 

 

No início do século XX, houve uma revalorização radical da xilogravura, 
louvada como expressão artística de características e linguagem próprias. 
Foi a época do expressionismo alemão, forte movimento artístico e político 
que se desenvolveu em vários setores da cultura, como teatro, cinema e 
artes plásticas. O expressionismo tende a deformar ou exagerar a realidade 
por meios que expressam os sentimentos e a percepção do artista de 
maneira intensa e direta.  
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Nesse sentido, é possível encontrar uma grande quantidade de gravuras nas 

produções de artistas como: Erich Heckel, Wassily Kandinsky, Ernest Kirchner, 

Franz Marc, Paul Klee, Karl Shmidt-Rottluff, Max Pechstein, Otto Mueller, Christian 

Rohlfs, August Macke, Otto Dix, entre outros (ELGER, 2003). 

A produção artística diferencia-se da produção comercial, entretanto, existem 

momentos em que uma se beneficia da outra. A gravura surgiu com a função 

comercial, mas, de tempos em tempos se apropriou de descobertas realizadas no 

âmbito artístico. Em contrapartida, os artistas de tempos em tempos, servem-se das 

inovações tecnológicas para suas produções artísticas. 

 Diante desses fatos é possível sugerir que os artistas gráficos sempre 

estiveram próximos da produção comercial. Porém, conseguiram com muita 

habilidade se apropriar das técnicas para explorá-las como meio de expressão.  

Para compreender um pouco da produção contemporânea de Arte é 

necessário pensar a gravura enquanto conceito e desvinculá-la das técnicas 

tradicionais. Ao mesmo tempo em que surgem novas técnicas de impressão e 

passam a ser utilizadas pelos artistas, existem também produções em que são 

retomadas técnicas antigas com uma nova forma de criação. Nesse sentido, a 

xilogravura nunca deixou de existir, e de tempos em tempos é utilizada de maneira 

diferente. 

 A partir do texto „Os desdobramentos da gravura contemporânea‟ de Ricardo 

Resende (2000), é possível elencar algumas categorias para pensar a produção de 

gravura para além da técnica. Dentre as divisões apontadas pelo autor optou-se por 

refletir sobre o conceito de tridimensionalidade para estabelecer conexão com a 

produção em questão. Do mesmo texto ainda é possível levantar relações entre a 

gravura e a produção gráfica comercial contemporânea, e a relação entre gravura e 

arte digital. 

Para compreender a tridimensionalidade na gravura, a construção da matriz 

pode ser um ponto de partida. Para se conseguir uma cópia de xilogravura, por 

exemplo, é necessário primeiro entalhar uma matriz de madeira. Esse entalhe 
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aproxima a gravura da escultura, embora não seja necessário criar relevos 

profundos na madeira. A imagem gráfica se define principalmente pelo jogo entre 

positivo e negativo em um mesmo plano. De forma semelhante, as demais técnicas 

tradicionais também precisam ser gravadas, e nesse embate com a matéria muitos 

gravadores se encantam com a matriz.  

 Porém, não é só pelo encantamento pela matriz que existe essa aproximação 

com o tridimensional. Resende (2000) inicia o texto sobre gravura e escultura 

comentando o trabalho de curadoria desenvolvido por Tadeu Chiareli no Museu de 

Arte Moderna de São Paulo. Ao romper com os critérios tradicionais de seleção de 

gravuras, Chiarelli apresenta a obra Still, de Iran do Espírito Santo, a qual é 

composta por uma serigrafia sobre madeira. Nesse trabalho, houve uma exploração 

de suporte e ao mesmo tempo uma ruptura com a maneira de se fazer gravura. 

 Entre os trabalhos que tangenciam os universos da gravura e da escultura 

destacam-se obras dos artistas: Emanuel Araujo, Carlos Zilio e Laurita Salles. 

Emanuel Araujo apresenta a série „Gravuras de armar’, composta por xilogravuras 

construídas por um jogo de recorte, sobreposição e encaixe. Nessas obras, uma tira 

de papel praticamente costura uma segunda impressão também em papel, criando 

um relevo com imagens que se sobrepõem (FARIAS, 2007-2008).  

O trabalho de Carlos Zilio encontra-se entre o múltiplo e o tridimensional. 

Conforme Resende (2000), o artista se apropria de uma marmita, coloca uma 

máscara feita de resina e aplica a palavra „Lute‟ em serigrafia. Nessa gravura 

tridimensional de 1967 o artista realiza uma crítica política.  

Os trabalhos da série ‘Pontaletes’ de Laurita Salles são apresentados como 

objetos, mas toda sua elaboração corresponde ao universo da gravura, mais 

especificamente da gravura em metal. Para Annatereza Fabris (1997, p. 14): “A 

conquista do espaço exterior não significa para Larita Salles a negação de sua 

atividade como gravadora. Trata-se, antes, da expansão e da radicalização de um 

raciocínio intrinsecamente gráfico [...]”. Resende (1998, p. 62) ao falar da produção 

de Salles comenta: “A gravura confunde-se com a matriz, transformando-se numa 

escultura cilíndrica de cobre gravado, embora a artista afirme tratar-se de uma 

gravura”.  
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Em texto escrito por Regina Teixeira de Barros (1995) para a exposição 

Objeto Gravado, a gravura deixa de atender ao desejo de democracia tão aclamado 

entre as décadas de 1940 e 1960, e passa a servir como meio de exploração 

artística. Nessa exposição, são apresentados relevos impressos, instalações, 

objetos, entre outras obras não convencionais.  

Diante da critica de Arte e das obras comentadas é possível destacar uma 

ruptura com a maneira tradicional de se conceber a gravura, entretanto, obras como 

de Laurita Salles que também esteve presente na exposição Objeto Gravado, 

deixam evidente a imersão desses artistas no conhecimento sobre a produção de 

gravura. O que tem acontecido nas últimas décadas é que além de conhecer a 

técnica, os artistas tem se permitido chegar a novos resultados, mesmo que seja 

necessário transgredir as idolatradas técnicas milenares de gravura.   

 A partir de reflexões sobre a história da gravura e suas constantes 

renovações, surge a produção gráfica que segue nesse artigo. Aviso o leitor que a 

partir desse momento o texto será escrito em primeira pessoa por se tratar de 

reflexões sobre a produção artística pessoal do pesquisador. 

 De início, parte-se das relações entre gravura e tridimensionalidade para 

apresentar a obra „Adentre-se‟ (Figura 1), integrante da exposição coletiva „Planos 

Gravados‟, exposta no Museu de Arte Contemporânea do Paraná em 2005, e 

posteriormente da exposição „Pausa‟ apresentada no Barracão Antártica em Joinville 

em 2005 . 
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Figura 1 - TORRES, Renato. Adentre-se. Instalação (Linóleo 

sobre Voil tingido com urucum), 2,00 x 3,00 x 4,00 m. Fonte: 

Arquivo pessoal do pesquisador, 2005. Foto: Adriane Pasa. 

O trabalho “Adentre-se” teve como premissa o desejo de fazer com que o 

visitante entrasse na gravura. Para tanto, após reflexões sobre meu processo de 

trabalho percebi que construía minhas gravuras por meio de sobreposições. 

Diversas camadas de imagens gravadas na placa de cobre em momentos 

diferentes.  

Pensei em abrir essas camadas para receber o espectador. Como eu 

trabalhava com transparências em etapas de gravação, optei por utilizar o Voil 

(tecido transparente), e gravar em placas de linóleo. Para completar a obra tomei 

partido do tingimento com tinta natural, mais especificamente tinta de urucum. A 

somatória dessas reflexões resultou em gravuras tridimensionais que deveriam 

contar com a participação do espectador para se completar.  

Após o desenvolvimento de uma série de trabalhos tridimensionais, voltei a 

trabalhar com a gravura em metal. Comecei a recortar as placas de cobre, e a deixá-

las muitos dias no ácido, para criar relevos e gravações orgânicas descontroladas. 

Passei a refletir sobre a relação entre matéria e gravação. Busquei em muitos 
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trabalhos possibilidades de agregar a ferrugem à impressão. Utilizei a técnica da 

água-tinta a sal para criar corrosões irregulares.  

Entretanto, foi durante um erro no processo de impressão que encontrei o que 

estava buscando. Para inibir a tinta indesejada no registro coloquei um pouco de 

talco, e após passar na prensa percebi que o talco havia gravado o papel. Fiquei um 

tanto decepcionado com o resultado naquele momento. Porém, no dia seguinte 

resolvi tirar proveito do erro e passei a jogar o talco propositalmente na hora da 

impressão. 

Os novos resultados passaram a me interessar, pois consegui agregar 

matéria às impressões. Com isso criei uma matriz temporária e uma espécie de 

monotipia. O talco permanecia no papel e durante a exposição ia pouco a pouco se 

desprendendo e caindo no chão. Essa característica efêmera da imagem também 

passou a me interessar.  

Esses resultados caminhavam na contramão da perda da aura anunciada por 

Benjamin. Mas também não devolvia a característica de único, pois a utilização do 

talco acompanhava uma matriz em cobre e resultava em variações de imagem. 

Nessa série de gravuras, explorei a impressão do branco sobre o papel 

creme, criando um jogo de tonalidades entre a cor pigmento, as gravações com o 

talco (Figura 3) e a própria cor do papel. As sutilezas das impressões me levaram a 

refletir sobre o gravado e o não gravado. Sobre como as impressões de matriz 

temporária e matriz definitiva conseguiam se conectar naqueles trabalhos. Um 

exemplo dessa produção é a obra „Horizonte‟ (Figura 2), exposta na Pinacoteca do 

Clube Curitibano em 2006.  
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Figura 2 - TORRES, Renato. Horizonte. Gravura em metal e 

talco sobre papel.  1,00 x 2,10 m. Fonte: Arquivo pessoal do 

pesquisador, 2005. Foto: André Rigatti. 

 

Figura 3 – Detalhe da obra Horizonte. 

A idéia de matriz que se altera começou a me chamar atenção e passei a re-

configurar a montagem de trabalhos anteriores. Surgia o desejo de alterar formato, e 

até juntar mais de um trabalho. A montagem permitia que o visitante observasse 

diferentes sobreposições das imagens ao caminhar em frente da obra. Os trabalhos 

Interação Involuntária I e II, passaram a configurar um único trabalho.  
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Na exposição „Paisagem (Des) construída‟ apresentada na Galeria Iberê 

Camargo – Usina do Gasômetro em Porto Alegre em 2008, voltei a explorar a 

tridimensionalidade na gravura. Nesses trabalhos, a transparência e os cheiros 

ocasionados por tintas naturais ainda estavam presente. Na obra Interação 

Involuntária (Figura 4), o tecido foi tingido com chá mate e permaneceu aparente 

sobre as imagens desenvolvidas em serigrafia.  

                       

 

Figura 4 - TORRES, Renato. Interação Involuntária. Instalação 

(Serigrafia sobre Voil tingido com erva mate), dimensões variáveis. 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. Foto: Adriane Hernandez 

 

Após a exposição na Galeria Iberê Camargo surgiu a vontade de estabelecer 

relações entre cor, desenho e materialidade, me levando a explorar o bidimensional 

e os grandes formatos. As reflexões sobre essas relações contribuíram para a 

elaboração de obras que compõem a série intitulada “Entre o gravado e o não 

gravado”.  
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A utilização da cor na gravura surgiu da observação da obra de Josef Albers 

(2009) e de seus estudos sobre „interação da cor‟. A materialidade foi derivada da 

apropriação de materiais descartados, os quais re-utilizados como matrizes. Nessa 

série foram impressos bastidores de serigrafia, mesas de ateliers, e até partes de 

equipamentos considerados obsoletos. Essa utilização agrega uma discussão de 

história gravada pelo tempo.  

As matrizes utilizadas não foram trabalhadas de maneira convencional, pois 

as imagens não foram projetadas pelo artista. Na maioria trabalhos, a mesa do 

atelier foi utilizada como matriz, sendo impressas as marcas deixadas por diversas 

pessoas que ali estiveram. Essa maneira de trabalhar aproxima-se da idéia de 

edição, na qual as imagens gravadas são construídas no coletivo, e retrabalhadas 

por meio de interferências de cor e de linhas. 

Os desenhos são construídos por meio da colocação de linhas (barbantes) 

sobrepostas à matriz entintada, entre a madeira e o papel. Criando formas pela 

subtração do que está gravado, em operação semelhante à utilização do talco para 

inibir a tinta. Como resultado desse procedimento de criação, surge à elaboração de 

uma obra híbrida que abarca reflexões sobre pintura, desenho e gravura (ver figura 

5). 

Na exposição coletiva „Entre o linear e o pictórico‟, apresentada no Espaço 

Cultural BRDE - Palacete dos Leões em 2009, foram expostas obras da série “entre 

o gravado e o não gravado” ao  lado de trabalhos que versavam sobre a difícil 

categorização da obra de Arte na contemporaneidade. Trabalhos que ora se 

estruturam pela cor, ora se estruturam pela linha, e se originam de operações que 

exploram várias dimensões conceituais e formais ao mesmo tempo.  
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Figura 5 - TORRES, Renato. Amarelo magenta, amarelo. 

Xilogravura, 1,00 x 2,00 m. Fonte: Arquivo pessoal do 

pesquisador. Foto: Haydée Guibor 

 

Na sequência de produção dessa série passei a experimentar diversas 

escalas de cor. Dessas experiências, voltei a pensar na sobreposição de papeis que 

ofereciam uma leve transparência, apresentado uma imagem indefinida ao fundo. 

Uma imagem que sugeria uma forma e uma derivação da cor apresentada no 

primeiro plano. 

Dos trabalhos resultantes de reflexões sobre a cor na gravura, e sobre a 

utilização de matrizes provenientes de mobiliários e de equipamentos abandonados, 

surgiram os trabalhos apresentados na exposição coletiva „Transferência Interna‟, 

apresentada na Galeria Adalice Araújo em 2011 (Ver figura 6).  
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Figura 6 - TORRES, Renato. Vermelho sobre vermelho. 

Xilogravura, 2,00 x 1,00 m. Fonte: Arquivo pessoal do 

pesquisador. 

 

A proposta dessa exposição foi agregar artistas que estabeleciam relação 

entre arquitetura e gravura. Nas obras expostas tiveram artistas que exploraram a 

impressão de diferentes elementos da arquitetura, como piso e mobiliário, e tiveram 

artistas que alteraram a arquitetura, subvertendo o local e estabelecendo um diálogo 

com o espaço físico. 

Sobre os desvios da técnica tradicional, é possível apontar para a 

continuidade de uma tendência de produção em gravura no Brasil, que ganha 

visibilidade em meados da década de 1990 e passa estar presente no circuito oficial 

de Arte Contemporânea. Os trabalhos desenvolvidos a partir de 2005 tiveram essa 

preocupação, nos quais as técnicas tradicionais de gravura foram tencionadas de 

forma a incorporar procedimentos experimentais. 
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