
 
 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 
FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 
 

 
 
 

 DESENHAR E GRAVAR 

A partilha e a participação 

do público em gravura 

 

 

Joana Rita Brites Soares Geraldes  

 
 
 

Trabalho de Projeto 

Mestrado em Desenho 

 

2014 

 

 



 
UNIVERSIDADE DE LISBOA  

FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 
 

 
 
 

DESENHAR E GRAVAR 

A partilha e a participação 

do público em gravura 

 

Joana Rita Brites Soares Geraldes  
 

Trabalho de Projeto 

orientado pelo Prof. Doutor José Quaresma  

 
 
 

Mestrado em Desenho 

 

2014 

 

 

 



RESUMO 
 

Procurando chegar à forma como o público perceciona e interage com a gravura e 

entende a matriz e a prova enquanto elementos que lhe são intrínsecos mas também 

autónomos, desenvolve-se um estudo sobre as interligações em gravura, sobretudo nas 

técnicas tradicionais de calcografia. Daí a análise da gravura no que tem em comum com o 

desenho – um processo mental intuitivo e consciente e no ato da concretização física do 

pensamento em linguagem visual.  

Considerando os dois momentos de trabalho em gravura, na matriz e na prova, 

procura-se mostrar como a partilha de conhecimentos pode resultar num incentivo à 

experimentação artística bem como no desenvolvimento criativo (entre outros exemplos, a 

Sociedade Cooperativa Gravura). O caráter serial e a noção de múltiplo são caraterísticas 

que não contrariam a ideia de “aura” e uma “existência única” da obra de arte.  

Constituindo uma experiência para o observador, uma vez colocado no contexto da 

esfera pública, a gravura enquanto instalação sugere a ideia de arte participativa, capaz de 

suscitar no grande público reações particulares no momento de revelação de uma prova.  

Neste sentido, esta dissertação engloba e visa destacar duas abordagens da 

coletividade na relação com a gravura, uma no processo de trabalho e outra na receção 

pública da obra final. 
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ABSTRACT 
 

In order to understand how the public approaches and interacts with printmaking 

and the way it perceives the matrix and the print as the two key elements connected in the 

activity but also each one by itself, this study aims to explore printmaking’s links, especially 

in the chalcography traditional process. The analysis of printing and drawing shows that 

both have the same intuitive and conscious mental process as well as some similar physical 

movements when creating an image.  

Considering two moments to achieve a complete work of printmaking, one on the 

matrix and another on the print, this media can encourage artistic experimentation and 

develop a creative process, which occur in sharing knowledge (as it is given in the 

Sociedade Cooperativa Gravura, among other examples). The idea of series and the 

production of multiple images associated to printmaking do not constitute a contradiction 

to the idea of “aura” and the “unique value” of the work of art. 

In a public space, as an installation, printmaking can provide viewers an 

opportunity to contact and intervene, suggesting a kind of participation in the artistic field, 

capable of achieving particular reactions at the moment of unveil the print.  

In that way, this study presents two ideas of the collective approach to printmaking: 

one regarding the work process in a shared studio and another relating to the public 

reception, perception and involvement. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação procura abordar a modalidade da gravura artística, em 

particular os processos tradicionais da calcografia, na esfera pública e compreender a 

fruição do observador quando se depara com os elementos que compõem este processo: a 

matriz, a prova, a reciprocidade entre ambas, a experiência do contacto e o incitamento à 

participação. Pretende-se destacar o duplo sentido da dimensão coletiva em gravura, que 

marca a realização prática da obra (o sentido de partilha e de cooperação) e que se encontra 

na interação do público com o trabalho final (o sentido de participação). 

Sendo uma investigação na área científica de desenho, o objetivo passa por analisar 

os processos do desenho nos processos da gravura, não incidindo tanto nos domínios da 

técnica – tão variados em ambos os casos, pelos diversos instrumentos, suportes, materiais 

e conjugação entre eles – mas focando o ato criativo. Não se pretende emitir quaisquer 

juízos de valor hierárquico entre a gravura e o desenho. Procura-se apurar em que 

momentos o desenho está presente na realização de uma gravura e as potencialidades que 

esta pode trazer às outras disciplinas artísticas, quer ao nível de resultado visual, quer como 

método de trabalho baseado na partilha e na colaboração. 

Neste sentido, no primeiro capítulo, procurou-se fazer uma análise da atividade 

criativa no desenho, realçando a intuição e o processo mental consciente na realização do 

mesmo. Segue-se uma caraterização do ato criativo na gravura, descrevendo a articulação 

entre a matriz e a prova, as particularidades na composição de uma imagem e a sua 

natureza reflexiva. Distingue-se o caráter experimental tanto da gravura como do desenho e 

é valorizado o mixed media. 

Num segundo capítulo apresenta-se o que poderá ser designado como didática da 

gravura. Começando com a análise do pensamento de Gérard Lairesse sobre a função e 

prática da gravura no seu tempo, o capítulo avança para a reflexão sobre desenho na matriz 

e na prova. A ideia de colaboração e de partilha de conhecimento no processo criativo da 

gravura é sustentada pelo exemplo da antiga Sociedade Cooperativa de Gravadores 

Portugueses – Gravura (SCGP).  
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Um terceiro capítulo procura tratar a gravura no contexto de exposição e de 

participação na esfera pública. Inicia-se com uma referência ao pensamento de Georges 

Didi-Huberman sobre o conceito de empreinte - a marca/impressão no contacto com o 

homem. A este tema sucede a análise da ideia de aura do objeto artístico, defendida por 

Walter Benjamin, sendo o ponto de partida para a compreensão de uma dimensão de culto 

para um público reduzido e de uma dimensão expositiva para as massas. A gravura e a sua 

instalação, a definição de performance e sobretudo a de arte participativa são temas que 

permitem a passagem para o último capítulo, a explicação do trabalho prático. 

Dado o valor atribuído ao conceito de partilha e colaboração, tanto no ato da 

criação como na difusão da gravura, alguns exemplos aqui sugeridos são da autoria de 

alunos e ex-alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa assíduos nas 

salas de gravura. Exemplos que foram inspiradores e referências num ambiente em que a 

cooperação e a interajuda têm muita relevância no processo de realização artística. Este 

cariz mais pessoal e quiçá familiar é, contudo, pertinente na abordagem de um meio que 

tanto contribuiu para o desenvolvimento artístico do passado e que continua a demonstrar 

potencial no mundo contemporâneo.  
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1. A CRIAÇÃO ARTÍSTICA NO DESENHO E NA GRAVURA 

1.1 Desenhar: ato criativo no desenho  

As origens do desenho remontam às origens do homem. Já no Paleolítico Superior 

se encontram representações de animais, cenas de caça e atividades do homem, feitas com 

pigmentos naturais ou por raspagem. Tendo como origem lendária o contorno da figura 

humana, o desenho é, do ponto de vista clássico, uma representação de algo tridimensional 

para um suporte bidimensional. O termo “desenho” remete não só para o processo mental 

do ato de desenhar como para o objeto que daí resulta. 

Para melhor compreender o significado do ato de desenhar, destacam-se os estudos 

de Betty Edwards, Kimon Nicolaїdes e a recente investigação de Luís Filipe S. P. 

Rodrigues.  

Em 1979, Betty Edwards escreveu o livro Drawing on the Right Side of the Brain com 

base no trabalho de Roger Sperry, neuropsicólogo que estudou o comportamento dual do 

cérebro humano, órgão que tem no hemisfério esquerdo o pensamento racional, analítico e 

verbal - informação associada a números, letras e palavras - e no hemisfério direito o 

pensamento percetivo e visual - informação associada a padrões e imagens. Edwards 

desenvolve uma investigação de que resultam vários exercícios práticos para aprender a 

aceder conscientemente ao lado direito do cérebro, desenvolvendo a perceção e 

consequentemente estimulando o ato de desenhar dum modo mais familiar e intuitivo. 

“Make a mental shift to a different mode of information processing – the slightly 
altered state of consciousness – that enables you to see well. In this drawing mode, 
you will be able to draw your perceptions even though you may never have 
studied drawing. Once the drawing mode is familiar to you, you will be able to 
consciously control the mental shift” (Edwards, 2001: 5). 

Betty Edwards defende como princípio fundamental que desenhar é uma capacidade 

completa que requer apenas um número limitado de componentes básicas. O modelo de 

aprendizagem que desenvolveu consiste no domínio gradual de cinco aptidões: a perceção 

do contorno, do espaço, das relações (perspetiva e proporção), dos valores (luz e sombra) 

e, por fim, a perceção do todo (gestalt). Estas são as cinco aptidões básicas para concretizar 
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um desenho com base na representação do real. Uma vez dominado este nível, há um 

patamar avançado para o estudo do desenho de memória e do desenho de imaginação. A 

autora escreve sobre a utilização da cor num capítulo à parte, referindo que o uso 

proveitoso da cor requer a sua perceção como um valor. Por essa razão, torna-se mais 

complicado assimilá-la e é necessário cumprir a ordem de trabalhos da linha para o valor, 

do valor para a cor e da cor para a pintura.  

Definindo o desenho como um meio e não um fim, a autora refere que, com a 

aprendizagem e a prática, o sujeito passará a ver de modo diferente e a exprimir-se através 

do desenho, numa conversão do seu pensamento ao visível:  

“Through drawing, you are made visible” (Edwards, 2001: 6). 

Este modo de entender o processo criativo do desenho está ligado à naturalidade de 

o desenvolver. Edwards relembra que “não se ensina a ler e a escrever apenas para obter 

poetas e escritores, mas para melhorar a capacidade de pensar” (Edwards, 2001: 5), uma 

ideia que remete para a prática do desenho como experiência enriquecedora no 

desenvolvimento de competências: 

“From this experience you will develop your ability to perceive things freshly in 
their totality, to see underlying patterns and possibilities for new combinations” 
(Edwards, 2001: 6). 

Ao mencionar a naturalidade do desenho, destaca-se Kimon Nicolaїdes (1891-1938), 

que defende que o impulso para desenhar é considerado tão natural quanto o impulso para 

falar – note-se que desenhar e falar estão ligados à necessidade de comunicar. No livro The 

Natural Way to Draw, o artista e professor apresenta um conjunto de exercícios que visam a 

aprendizagem do desenho baseada na correta observação e na experiência total dos objetos, 

isto é, apelando a todos os sentidos e não apenas à visão. O foco está na compreensão da 

realidade, uma vez que o processo de desenhar não assenta nos domínios técnicos ou no 

tratamento artificial. Para tal, Nicolaїdes defende que a dificuldade em desenhar não deriva 

de uma falta de habilidade, mas de uma falha na compreensão, como explica no prefácio 

(Nicolaїdes, 1969). 
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Nicolaїdes tem já presente a relevância do equilíbrio entre um processo mental e um 

processo físico. Sobre o ensino e aprendizagem do desenho, o autor define como ideia 

essencial o entendimento da relação entre pensamento e ação:  

“The basic ideia of this instruction is to have you arrive at the necessary 
relationship between thought and action” (Nicolaїdes: 1969, 1). 

No processo do desenho, Nicolaїdes afirma que o artista acrescenta sentimento e 

pensamento àquilo que os olhos vêem. Mas, na verdade, é a reflexão e o impulso que o 

levam a praticar o desenho. As capacidades mentais do pensamento e da intuição do artista 

antecedem o processo de desenhar e não o inverso. 

O pensamento contemporâneo de Luís Filipe S. P. Rodrigues, na sua investigação 

Desenho, criação e Consciência explica esse impulso. Conjugando a perceção e a imaginação, o 

desenho surge “em função de um sentido, baseado na delimitação de um espaço, cuja 

consequência se traduz na formação de uma imagem que se apresenta como simulação do 

imaginado ou do concreto” (Rodrigues, 2010: 24). O que o desenho representa não é 

apenas aquilo que o artista observa e apreende à sua volta; é uma compreensão, uma análise 

pessoal dessa realidade exterior. Esse entendimento constitui um pensamento, 

materializado no suporte bidimensional através do ato de desenhar e dado a ver através do 

desenho como objeto.  

Para Luís Filipe Rodrigues, o principal objetivo na criação de um desenho é essa 

possibilidade de alcançar a interpretação pessoal; no fundo, uma análise interior da 

realidade exterior. O ato criativo é, portanto, determinado pelo desejo de conhecimento e 

apresenta, tanto ao público como ao próprio autor, uma interpretação de uma entidade, 

real ou fictícia, sujeita ao contexto em que foi idealizada e convertida ao visível pela via do 

desenho, reproduzindo inevitavelmente a perspetiva de quem a concretizou. 

Segundo Luís Filipe Rodrigues, a experiência do desenho está associada à perícia (ou 

destreza), que conduz a uma maior facilidade na resolução de problemas. Um desenhador 

mais ágil transmite com maior facilidade a emoção patente no processo de desenhar e, 

como resultado, a criatividade flui melhor. Rodrigues escreve ainda que a perícia está 

presente no processo do desenho e que daí resulta a aproximação às certezas, às 

competências e à coerência (Rodrigues, 2010: 45). A perícia não significa um domínio 
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meramente técnico. Robin M. Hogarth descreveu-a como uma competência que permite 

combater as limitações da memória a curto prazo. Apoiando-se neste pensamento de 

Hogarth, Rodrigues conclui que a perícia se trata “de um domínio mental que reflecte no 

que de sensório-motor existe no processo do que se desenha” (Rodrigues, 2010: 46). 

A investigação de Luís Filipe S. P. Rodrigues vai além da definição de desenho como 

registo num suporte de papel utilizando vários tipos de riscadores para apresentar a ideia de 

desenho dinâmico e variável, altamente relacionado com o contexto em que se encontra 

inserido, com fatores socioculturais, comportamentos e modos de estar. Mais do que 

mecânico e gestual, o processo criativo do desenho é mental e consciente. No ato de 

produção, o “desenho criativo é um fenómeno que estabelece uma relação entre a 

percepção, o pensamento deliberado e o pensamento intuitivo” (Rodrigues, 2010: 15).  

Relativamente à questão da intuição no desenho, Luís Filipe Rodrigues escreve que 

“os processos que interiorizámos vão-nos facultar uma facilidade de agir sobre uma 

situação sem termos de reflectir sobre o acto de processar o desenho” (Rodrigues, 2010: 

46). Quer isto dizer que o ato de desenhar se torna natural e mais fluído ainda que tal não 

invalide a existência de um controlo consciente por parte de quem desenha. O pensamento 

é o processo mental do desenho e está presente ao longo da sua criação. É portanto, fruto 

de uma colaboração entre o mental e o físico.  

Encontram-se ideias comuns entre Betty Edwards, Kimon Nicolaїdes e Luís Filipe S. 

P. Rodrigues. Pode concluir-se que o ato criativo no desenho (o ato de desenhar) tem 

como base o domínio duma perceção do exterior e um exercício mental na elaboração dum 

desenho idealizado, posteriormente transportado para o papel através dum processo 

gestual e físico. A coerente representação depende da correta observação, associada à 

compreensão da realidade, não devido à aquisição de informação racional e analítica, mas 

graças às qualidades visuais e sensoriais. A prática do desenho desenvolve a perícia, uma 

capacidade que se manifesta não só ao nível técnico, mas sobretudo no modo como se 

perceciona aquilo que se observa. A prática conduz igualmente à intuição, uma 

componente que torna a realização do desenho mais natural e fluida, mas igualmente 

consciente. O pensamento intuitivo e a destreza revelam-se particularmente úteis na 

comunicação da visão e do sentimento do desenhador, tornada visível para o próprio 
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(como elemento de análise pessoal) e para os outros (como veículo de comunicação) 

através do desenho. Como escreve Luís Filipe S. P. Rodrigues:  

“A arte e, em particular, o desenho para a criação permitem transmitir ideias tendo 
como veículo uma mensagem visual – com uma carga significante mais ou menos 
objectiva – que conduz o nosso olhar no sentido de decifrar as intenções de quem 
fez a representação da ideia pelo desenho” (Rodrigues, 2010: 36). 

Note-se que Betty Edwards e Kimon Nicolaїdes propõem exercícios para o domínio 

do desenho de representação ao passo que Luís Filipe S. P. Rodrigues se distingue por 

incluir o desenho do imaginário. Os três autores concordam que se verifica uma certa 

satisfação na aprendizagem do desenho e reconhecem que desenhar desenvolve 

capacidades e é benéfico na resolução criativa de problemas. 

1.2 Gravar: o ato criativo na gravura  

Como disciplina artística ligada ao desenho, a gravura é também um meio de 

transmissão de uma ideia e do pensamento de um artista. A gravura aproxima-se do 

desenho pela componente gráfica e de igual modo reflete expressão pictográfica, 

nomeadamente através da serigrafia (no tratamento da cor) e da água-tinta (no tratamento 

da mancha). A ideia de elaboração duma imagem reside tanto no processo criativo de 

desenhar como no de gravar. No ato de desenhar, a finalidade que se procura atingir é o 

desenho enquanto resultado obtido pelo processo (no sentido convencional, o efeito de um 

elemento riscador sobre um suporte, recorrendo ao movimento das mãos e do braço). Em 

gravura existem outros meios que operam na criação de uma imagem, pois o ato de marcar 

uma superfície está subjacente à realização da matriz, que não é o objeto final da gravura. 

Pode dizer-se que, numa primeira fase, a representação física da imagem é feita do 

mesmo modo que no processo de desenhar: uma superfície, um objeto que a marque e os 

movimentos realizados pelo autor. Portanto, para além do desenho idealizado no processo 

mental de elaboração duma imagem, a concetualização do desenho na gravura está presente 

fisicamente nos riscos que se fazem com ponta-seca numa chapa de metal, nos sulcos 

escavados em linóleo ou madeira, nos traços oleosos que se instalam na porosidade da 

pedra calcária em litografia. Nesta fase, pode falar-se de desenho; falar de gravura implica o 

conhecimento da finalidade pretendida, a impressão e o caráter reprodutível da imagem. 
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Quando se parte para o desenho numa matriz, é necessário conhecer o processo mecânico 

pretendido para que a imagem impressa resulte. 

Existe assim uma interligação entre as noções do desenho e o processo mecânico 

da reprodutibilidade. As noções do desenho são determinantes na perceção dos valores 

estéticos, como refere Lewis Mumford: 

“Porque, no fundo, é evidente que mesmo para se fazer a imagem mais mecânica é 
preciso algo mais do que máquinas e químicos (…) É preciso a percepção, que 
envolve gosto (…) Uma compreensão exacta de quais os valores estéticos que 
podem ser mais bem sublinhados pela manipulação do instrumento e dos 
materiais” (Mumford, 1986: 84). 

Trabalhar em gravura implica seguir algumas estratégias diferentes das do desenho. 

São várias as técnicas que assentam em processos predeterminados que, mesmo em 

criações mais arrojadas, exigem o cumprimento de uma série de etapas. A possibilidade de 

tirar provas de estado1 à medida que a obra evolui faz com que o autor tenha que se colocar 

fora do momento de criação, numa posição exterior à obra, podendo dessa forma analisá-la 

e tomar próximas decisões, no sentido de a concluir ou de fazer alterações. 

Paul Coldwell, artista e professor na University of Arts London, defende a existência 

de fases ou estágios no trabalho em gravura, algo que corresponde a uma fragmentação do 

tempo; deixa de ser contínuo para ser interrompido em intervalos de análise e balanço. 

Segundo Catarina Patrício, a prova é vista como interface entre matriz e sujeito, sendo a 

matriz o “protótipo duma gravura” e a prova a “origem da perceção visual da totalidade da 

gravura” (Patrício, 2008: 117). Cruzando este pensamento com a ideia de Coldwell, o autor 

em modo de intervalo poderá distanciar-se do momento de criador e recorrer às 

caraterísticas visuais da prova como sujeito exteriorizado, com sentido crítico na aprovação 

e recolha de dados para possível intervenção na matriz (regista-se aqui a ideia de 

reciprocidade na gravura e de interdependência entre matriz e prova). 

                                                 
1 Existem várias tipologias de provas na edição de uma gravura original: prova de estado (PE), prova boa 

para imprimir (BPI), prova de artista (PA), prova fora do circuito comercial/hors du comerce (HC) e prova 

final (PF). 
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A matriz e a prova funcionam como elementos interdependentes, ainda que 

separáveis fisicamente. De um lado o caráter táctil da matriz, com a sua textura e sulcos, do 

outro a natureza visual da prova. Logo, aponta-se para uma ideia de divisão em dois 

momentos, em constante alternância de cada vez que há um intervalo no processo 

(intervalo aqui entendido como a interrupção para impressão duma prova):  

  O momento do artista “interior” à obra – decorre no ato de gravação da matriz, 

que se traduz no desenho que o autor elabora na superfície (escavando, sulcando, 

riscando…) - associado ao sentido táctil, ao gesto e à ação; 

  O momento do artista “exterior” à obra – acontece no período de intervalo em 

que o autor interrompe deliberadamente o trabalho de gravação/desenho para tirar 

provas e analisar o estado de evolução da obra, registando as alterações e procedendo 

até dar por concluído o trabalho - associado ao sentido visual e concetual. 

No caso do desenho, não se encontra esta divisão uma vez que não existe um objeto 

matricial que necessite da concretização visual da prova, nem prova que resulte diretamente 

do que exprime a sua matriz. O artista tem imediata confirmação visível dos resultados ao 

longo do processo técnico de desenho. O momento “interior” em que o autor está 

concentrado na realização física da obra e o momento “exterior” de análise acontecem 

quase em simultâneo. Por essa razão, o ato criativo do desenho, não anulando o seu 

fundamentado processo mental, é mais facilmente apreendido na observação dos 

resultados visuais. O desenho torna-se mais fluído, espontâneo e com uma resolução mais 

expedita, ao passo que o ato criativo da gravura, na possibilidade de desenvolver um 

Figura 1 – Paula Rego, The Wild Duck, provas de estado e prova final, 1990 
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trabalho por fases, pode ser entendido como de maior deliberação, com decisões menos 

imediatas. A este propósito, Coldwell afirma que:  

“In a way, you have to understand the technique in order to use it. With 
printmaking you work in stages and in each of those stages you actually have to 
make conscious decisions while in painting or drawing you can stay in the 
moment. In printmaking you have to step outside that moment and engage in the 
process and then re-engage.2 

Para Edgar Degas, a possibilidade de imprimir várias provas da mesma matriz 

permitiu-lhe explorar diversas composições, revelando assim o processo mental do artista e 

a maneira como as suas ideias eram melhoradas através da materialidade (Coldwell, 2010: 

18). Chegava a tirar cerca de “vinte provas de estado em cada uma das suas matrizes para 

fazer modificações” (Gomes, 2010: 13). 

 

 

 

 

 

 

Uma outra particularidade que pode contribuir para a ideia de maior deliberação no 

processo criativo da gravura é a natureza reflexiva da matriz, presente na maioria das 

técnicas de gravura (à exceção dos processos de serigrafia e de stencil). A imagem tornada 

visível pela prova é o espelho daquela que é gravada na matriz. Como refere Catarina 

Mendes Garcia, “a própria natureza da técnica envolve uma dedicação diferente” (Garcia, 

2011: 40). 

                                                 
2 Paul Coldwell, em entrevista a Joana Geraldes, na Oficina Bartolomeu dos Santos, em Tavira, 9 de 

Julho de 2013, Anexo 1, p. 62 

Figura 2 – Edgar Degas, Mary Cassatt at the Louvre: (Au Louvre: Musée des antiques), c. 
1879/1880 

 



 

13 

 

1.3 Desenho e experimentação 

A partir do texto La expresión de lo irracional, um dos capítulos do livro Manual del 

Dibujo, Lino Cabezas escreve sobre os fatores da aleatoriedade e das ocorrências acidentais 

no processo do desenho. Refere que são experiências de que resultam elementos 

interessantes e inexplicáveis que conferem expressão à imagem. Com a prática e o teste da 

experimentação, alguns dos procedimentos foram integrados como exercícios no ensino 

escolar do desenho. 

O papel dos artistas surrealistas foi importante no estímulo destas práticas mais 

experimentais do desenho, ainda que não tenham sido os primeiros a reparar nas 

possibilidades do acaso. No século XVI, Ludovico Dolce havia já mencionado “«un non so 

che» quando se referia às formas intuitivas e incontroláveis da criação” (Cabezas, 2005: 

370). 

Contudo, foram os surrealistas que melhor adotaram esta expressão do 

subconsciente e a seguiram como princípio para a realização de exercícios no desenho. 

Assim, o artista procurava desligar-se da razão para mais facilmente conseguir reproduzir a 

manifestação genuína e irracional dos seus impulsos. O resultado é um desenho em que o 

processo mental não se centra na representação de um objeto ou na concretização de um 

registo previamente imaginado. É um desenho sem plano, aberto para a exploração do 

acaso e que responde indeliberadamente aos resultados dessas experiências. 

Em 1936, Óscar Domínguez adotou uma técnica que designou por “decalcomania 

sem desenho preconcebido”. Esta consiste em pintar com guache preto sobre uma folha de 

papel, aplicar outra folha por cima e, com o guache ainda húmido, separar as duas folhas. A 

mancha que se havia pintado com o guache toma outra forma e ganha nova expressão, algo 

que pode ser visto como ponto de partida para análise ou desenho inicial para a adição de 

elementos. Lino Cabezas apoia-se num comentário de Joan Miró, no qual o artista relata 

que chegou a usar doce de amora para criar manchas e desenhar cuidadosamente em torno 

delas, escolhendo-as como centro da composição (Cabezas, 2005: 372). 

Antes de Óscar Domínguez, já alguns artistas tinham realizado o exercício de 

dobrar uma folha de papel com manchas de tinta para realizar simetrias. Nesta prática, 
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encontram-se semelhanças com o conhecido teste de psiquiatria, desenvolvido por 

Hermann Rorschach, em que as manchas refletiam as partes inconscientes da 

personalidade, projetada ao nível dos estímulos.   

Em 1925, os membros do movimento Dada inventaram o cadavre exquis3, um jogo 

surrealista para diversão. Inicialmente realizado com frases, o cadavre exquis passou a ser 

aplicado no desenho, resultando em combinações inesperadas e surpreendentes. 

Paul Klee usou bastante o desenho em papel húmido como experimentação. Fazia-

o através de meios líquidos (por exemplo, tinta-da-china) sobre um papel humedecido, total 

ou parcialmente, para que os riscos e as formas obtidas fossem irregulares e imprevistas. A 

valorização do acidental é significativa pela expressividade que confere ao desenho. 

Lino Cabezas refere ainda a frottage e a grattage como exercícios experimentais.  

A frottage foi desenvolvida e descoberta por Max Ernst em 1925. Pretende explorar 

a textura de uma superfície, colocando por cima uma folha de papel e utilizando um lápis 

ou outro objeto riscador para que, através da fricção, se “copie” a textura. 

A grattage, usada por Jean Dubuffet e Esteban Francés, significa raspagem em 

francês. A superfície do papel é previamente preparada (por exemplo, com uma camada de 

cera) e recebe uma camada de tinta escura. Depois de seca, a tinta é raspada, o que resulta 

num desenho onde contrasta o escuro da superfície tintada com o branco do papel que é 

redescoberto. A grattage utiliza o mesmo princípio da técnica de scraperboard ou scratchboard. 

Estes dois processos têm pontos comuns com a gravura. Em frottage, a superfície 

texturada pode ser vista como uma matriz para o desenho e, na grattage encontram-se 

algumas semelhanças com a gravura em linóleo ou em madeira, em que o desenho é 

conseguido através da remoção de matéria. 

                                                 
3 O cadavre exquis é um jogo em que uma só folha de papel é dobrada e posta a circular num grupo de 

jogadores. Cada um, em sua vez, regista uma frase ou um desenho, dobra a folha horizontalmente de 

modo a tapar a sua intervenção e passa ao outro jogador. O processo é repetido até ao momento em que 

a folha esteja preenchida. É depois revelado o resultado, desfazendo as dobras. 
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1.4 Gravura e experimentação 

A gravura envolve sempre uma matriz e uma prova/impressão. Citando Catarina 

Patrício, compreende-se que “a reciprocidade entre o visível e o tangível, reciprocidade 

presente na relação entre matriz e prova, resulta porque ambas são entidades ambíguas no 

processo de fenomenalização de uma gravura: uma é a possibilidade, latência e carne das 

coisas, o protótipo de uma gravura, outra será a origem da percepção visual da totalidade 

da gravura, o dispositivo sensível e tangível que estabelece a relação entre gravura e sujeito” 

(Patrício, 2008: 117). Note-se que o recurso à noção de ambiguidade evidencia não só a 

ideia de interdependência, como também a produção de sentidos variados. A matriz e a 

prova enquanto objetos separados são interdependentes, só atingindo total definição e 

integridade em conjunto. Assim, tanto a matriz como a prova são elementos na 

concretização de um certo sentido, dependendo do modo como são conjugados.  

Também aqui a ideia de separação do processo criativo em dois momentos pode 

ser aplicada, já não como referência à fragmentação do tempo e distanciamento entre autor 

e obra, mas como duas partes no desempenho técnico de abordagem à gravura: o primeiro 

momento dedicado ao trabalho na matriz e o segundo à análise da prova. Assim, existe 

experimentação na matriz e experimentação na prova.  

No trabalho da matriz, observe-se como esta oferece resistência ao processo de 

gravar, dependendo do tipo de material. No caso da gravura em relevo, pela via manual, a 

imagem é escavada com goivas, algo que exige força e firmeza na mão. O autor pode optar 

por adequar a imagem ao tipo de tarefa e obter um resultado expetável ou ousar gravar algo 

mais complexo, correndo o risco da imagem escapar ao quadro de expetativas. 

Em xilogravura, por exemplo, a superfície de madeira pode estar orientada a favor 

do veio (corte vertical) ou contra o veio (corte radial) mais difícil. Uma linha escavada em 

madeira tem necessariamente uma expressão diferente de uma linha desenhada num papel, 

sem qualquer oposição da superfície e esse gesto é visível na prova que resulta da matriz de 

xilogravura. Uma outra nota sobre esta técnica é a textura caraterística que os veios, nós e 

anéis da madeira marcam no papel. São elementos extra que podem ser explorados na 

matriz, adicionando valor em termos de potencial experimental. Como escreve Inês Vieira 

Gomes existe uma abertura por parte dos artistas para que “a matriz dê forma à gravura 
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(…) aceitam a natureza da matriz e exploram-na a fim de realçar e fazer notar os veios da 

madeira que criam uma dinâmica compositiva diferente” (Gomes, 2010: 90). 

No caso da calcografia, em técnicas como a água-forte, a água-tinta ou o verniz 

mole, a chapa desenhada (sulcada ou protegida) é exposta à reação corrosiva de ácidos e 

sais. Essa intervenção é uma ação exterior ao artista, algo que ele apenas poderá controlar 

de forma mais ou menos preventiva. Neste campo, o artista pode usar diferentes 

argamassas para simular texturas e beneficiar dos resultados aleatórios dos ácidos (por 

exemplo na variante de água-tinta de açúcar), revertendo a seu favor o lado imprevisível da 

técnica. Paul Coldwell afirma: 

“There’s lots of variables, processes, things can go wrong or they can come out 
not how you planned. I suppose the danger is getting so clever that you know 
what is going to happen and then it becomes boring. So it’s a mixture between 
thinking  you’re sufficiently well prepared that you are not going to look stupid, 
but on the other hand things are only worth winning if there’s a chance you might 
lose. It comes down to these things, the risk.” 4   

Uma vez concluída a matriz, as atenções dirigem-se para o tratamento da prova, no 

processo de tintagem da matriz e modo de impressão. A matriz pode estar ao serviço da 

reprodutibilidade como meio de impressão de imagens idênticas ou optar pela monotipia5 e 

prova única. A distribuição da tinta varia conforme a técnica, sendo normalmente aplicada 

com rolo em trabalhos de gravura em relevo (gravura em linóleo, xilogravura) e com 

tarlatana em trabalhos de impressão a oco, como é o caso da calcografia (intaglio ou talhe 

doce). A tintagem poderá ser intencionalmente díspar, ou seja, não homogénea, quer na 

quantidade de tinta colocada (e também removida, no caso da calcografia), quer na adição 

de cor. A experimentação de diversas soluções com a mesma matriz é uma potencialidade 

descrita por Paul Coldwell: 

“Obviously one of the great joys about printmaking is that once you have made 
the matrix you are not confined to just having one solution” 6  

                                                 
4 Paul Coldwell, em entrevista a Joana Geraldes, na Oficina Bartolomeu dos Santos, em Tavira, 9 de 

Julho de 2013, Anexo 1, p.63 
5 Monotipia consiste na única prova resultante da tintagem de uma superfície sem matriz definitiva. 
6 Declaração retirada de Debate ‘A Gravura enquanto Linguagem Contemporânea’ no âmbito do 

programa Réplica 2013 – Material Audiovisual RÉPLICA 
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Outra particularidade da gravura enquanto ato experimental é a possibilidade de 

imprimir a matriz em diferentes suportes, de uma forma mais livre. Não se trata apenas da 

capacidade de representar uma imagem num suporte que não o mais convencional papel, já 

que o desenho tem igual valor, sendo possível desenhar nos mais diversos suportes. No 

fundo, pondo de parte a finalidade de reproduzir uma imagem a partir de uma matriz (eis 

uma definição de gravura), o trabalho de calcografia é um exemplo prático de desenho 

realizado sobre uma superfície de metal. Porém, a possibilidade de imprimir a mesma 

imagem em suportes alternativos é uma variante suficientemente capaz de alterar por 

completo o sentido da obra. Surgem impressões em tecido, em madeira, em suportes 

móveis desconectáveis. Tomando como exemplo a técnica da serigrafia, encontra-se essa 

versatilidade na obra Rescue of Europe, de Paulo Lourenço (integrada no projeto The Rape of 

Europe, em 2013) em que a impressão é feita sobre placas de acrílico, que correspondem a 

diferentes camadas na constituição do resultado visual final. No âmbito da exposição Rhinos 

are coming (2014), Sharon Mendes utiliza os processos de serigrafia para imprimir sobre 

roofmate na obra tridimensional The Traveling Warrior’s Crossing e recorre à mesma técnica 

para imprimir as imagens na bidimensionalidade do papel.  

Na sua investigação, Catarina Mendes Garcia afirma que a gravura “é uma arte que se 

insere nas práticas artísticas da arte contemporânea devido aos inúmeros resultados 

possíveis de se atingir com a experimentação, sendo até alcançável ligar-se de inúmeras 

formas com outras artes visuais” (Garcia, 2012: 23). Do mesmo modo, Alexia Tala 

encontra na gravura duas formas de abordar o experimental na gravura. Uma através das 

técnicas tradicionais e respetiva experimentação com materiais diversos, variados suportes 

de impressão ou até diferentes superfícies matriciais Outra focalizada na aplicação e no 

contexto expositivo do trabalho, por outras palavras, na instalação da gravura (tema que 

será abordado mais à frente).  

 1.5 Mixed Media  

Mixed media é um termo inglês que significa técnica mista, a combinação de vários 

técnicas numa mesma obra. Assim, mixed media constitui a incorporação de caraterísticas de 

áreas distintas, elementos de pintura conjugados com escultura, caraterísticas do design 

gráfico passadas para a tela de pintura, numa multidisciplinaridade das chamadas artes 
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plásticas. Também o desenho e a gravura se fundem com outras áreas e são influenciados 

por elas. José Quaresma refere que a crescente autonomia da gravura permitiu o seu 

cruzamento com outros media, num diálogo livre e sem obstáculos entre as artes 

(Quaresma, 11: 2012). Neste sentido, associa à gravura a ideia de mixed media no 

cruzamento com a arte pública e a instalação. Apresenta uma definição atual de “técnica 

mista”, revelando dois caminhos dessa prática: 

“(…) ou misturamos para descaracterizar e dissolver os media e os “materiais” 
iniciais da mistura em causa, explorando e fazendo brotar o radicalmente novo, ou 
então, misturamos fazendo dos media e dos “materiais”escolhidos algo que se 
expande a partir de um elemento caracterizador de um determinado médium que 
prevalece” (Quaresma, 13: 2012). 

Na pintura, encontram-se apontamentos de serigrafia nas obras de Robert 

Rauschenberg e de Gil Teixeira Lopes, artista português com uma extensa obra gráfica. 

Fica ainda o exemplo do trabalho de Gina Martins, que aliou os processos de serigrafia a 

telas de grandes dimensões, num registo inspirado no Romantismo. 

De igual modo, alguns artistas procuraram passar para a gravura elementos da 

pintura. O catalão Antoni Tàpies (1923 – 2012) apresenta uma obra gráfica muito inspirada 

nos trabalhos pintura. Recorrendo a tintas espessas para acrescentar volume na tela, Tàpies 

usou a técnica mista na gravura de modo de obter textura: 

“Tàpies has worked continuously with litography and intaglio. Adding the 
collograph technique, carborundum, flocking and traditional flat surfaces, 
developing a remarkable tactility that corresponds to his work in painting” 
(Coldwell, 2010: 73). 

Tendo em conta que partilham o mesmo universo gráfico, as técnicas do desenho e 

as técnicas da gravura encontram-se frequentemente conjugados. Apontamentos de cor em 

aguarela são adicionados a impressões de gravura, como se observa na obra gráfica de 

Paula Rego. A artista britânica Oona Grimes utiliza nos seus trabalhos várias técnicas de 

gravura, conjugando ponta-seca, água-forte e chinecollè, assim como colagens, aplicações em 

spray e lápis de cera (por exemplo na obra Masked Out).  
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Como em qualquer outro uso de técnicas, ao recorrer ao mixed media o artista não 

deve esquecer que o principal objetivo de uma obra é a transmissão de uma ideia específica. 

Pelas palavras de Alexia Tala:  

“(…) the viewer is used to crossing borders in art practice, where artists are not 
confined and restricted to using only one discipline in their work. Visual artists 
today have freedom to move through disciplines that communicate what they wish 
on a particular project or artwork” (Tala, 2009: 8). 

A criação de imagens reprodutíveis digitalmente torna-se num recurso utilizado pelos 

atuais artistas. Alexia Tala considera a reprodutibilidade digital um meio tão válido quanto 

as técnicas tradicionais da gravura (Tala, 2009: 9) e Paul Coldwell apoia-se no pensamento 

de Dr. Paul Thirkell7 para realçar a ideia da criação de uma imagem, mesmo quando é 

concretizada por meios digitais. Contudo, existem diferenças entre a noção de 

reprodutibilidade digital e a ideia de incorporação de elementos da esfera digital na gravura. 

A imagem que resulta do processo digital é uma impressão, e não uma gravura. Refletir 

sobre gravura pressupõe conhecer o funcionamento de uma latência/patência, 

particularidade que se destaca nas caraterísticas tácteis e no envolvimento técnico e físico 

no processo de trabalho da matriz. Assumindo esta dedicação no ato de gravar, uma 

impressão conseguida pelas técnicas da gravura contraria necessariamente uma impressão 

do domínio digital. O sentido “tradicional” do labor nas técnicas de gravura está também 

associado à sua essência manual e oficinal, que por sua vez remetem para as noções de 

colaboração e partilha. Ainda de referir que este sentido não é um impedimento para a 

abordagem contemporânea da gravura. 

 

 

                                                 
7 “…although digital has changed the traditional dynamic of the artists direct engagement with materials, 

from my observation there has been no lack of interaction with the physicality of the image when it 

comes to commiting digitally mediated art work to print. In fact I would actually go so far as to say that 

the choice and control offered by digital at the hardcopy phase has generated a new reconfiguration of 

the aesthetics surrounding print” in Printmaking: A Contemporary Perspective, p.183 
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2. A DIDÁTICA DA GRAVURA 

2.1 A didática da gravura 

Com base nos Princípios do Desenho e nos Princípios da Arte da Gravura, retirados do 

Grande Livro dos Pintores, escrito pelo artista e teórico holandês Gérard de Lairesse (1640- 

1711), o presente capítulo pretende refletir sobre as metodologias de aprendizagem do 

desenho e da gravura, confrontando-as e apurando semelhanças e diferenças.  

O desenho e a sua didática são aplicados na arte da pintura; o design deve o seu 

nome e a sua evolução ao desenvolvimento e prática do desenho e na escultura é a 

disciplina base que suporta a construção. Estas observações apontam para a ideia do 

desenho como elemento comum e primordial das designadas Belas-Artes. Ora se ao 

desenho se associam estas áreas, será válido e evidente estabelecer uma ligação com a 

gravura, em tantos casos evidenciada pela constituição das mesmas coleções em museus. 

Lairesse escreve sobre o desenho no século XVII, época em que viveu, e regista 

uma série de reflexões e ideias sobre os métodos de aprendizagem de gravura, até então 

pouco discutida e fundamentada por via da escrita. Realçam-se semelhanças na abordagem 

das duas artes. Há que ter em conta que o contexto dessa época era muito diferente do 

atual. Os objetivos do desenho incidiam sobretudo na representação fiel da natureza, a 

procura de projetar com precisão cada objeto pelas suas qualidades e propriedades visuais, 

a preocupação com a perspetiva e o tratamento do claro-escuro.  

A função da gravura era também ela diferente, usada frequentemente como técnica 

de reprodução de obras de pintura. Importa referir que existem diferentes abordagens na 

realização de uma gravura, na qual se separa gravura de reprodução da gravura original 

(artística). Como escreve José Quaresma: 

“A gravura é de facto um meio artístico que pode servir dois fins distintos: como é 
uma tecnologia que visa o múltiplo, ou reproduz uma imagem préexistente 
produzindo uma matriz sem preocupações artísticas de transformação da imagem 
de partida, ou então produz uma matriz de um modo experimental e criativo, da 
qual deriva uma série de provas tendencialmente idênticas e limitadas no seu 
número” (Quaresma, 2008: 93). 
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Na gravura de reprodução, o trabalho do gravador consiste em imitar os desenhos e 

pinturas dos grandes mestres para que tanto os artistas como as suas obras pudessem ser 

dadas a conhecer a um mais abrangente público. Para que isso acontecesse com sucesso, o 

gravador praticava várias maneiras de representar objetos, a fim de imitar o modo do 

desenhador ou pintor e fazer uma gravura que resultasse como “um vidro puro, que 

entrega com fidelidade os objetos, que se lhe apresentam” (Lairesse, 1801: 3). 

Gérard Lairesse escreve inicialmente sobre a gravura de água-forte e buril. Para uma 

aprendizagem desta arte, o autor indica que, num primeiro momento, deve saber-se 

observar o objeto da obra. Seguidamente, deve ter-se em conta o resultado que se pretende 

obter e, por fim, as qualidades necessárias para o executar tecnicamente. Note-se que esta 

lista de objetivos é idêntica aos parâmetros da didática do desenho e da pintura.  

No campo das semelhanças, Lairesse esclarece que “é constante que a gravura é, do 

mesmo modo que a pintura, fundada assim sobre a teoria, como sobre a prática, e que 

ambas se conduzem sobre princípios certos, e seguros, por cujo meio se pôde chegar a 

perfeição” (Lairesse, 1801: 24). E para atingir esse nível é preciso dominar os três aspetos 

que desde sempre foram apontados como pilares na teoria da gravura: o desenho, a 

perspetiva e o claro-escuro.  

Assim, o escritor valoriza a necessidade da prática, quando defende que é “ 

indispensável que o gravador se exercite em fazer traços com a pena, ou lápis vermelho, 

para dar à sua mão segurança e destreza” (Lairesse, 1801: 4). Isto porque é através da 

prática que se atinge a perfeição na representação dos objetos, visto que “uma mão hábil 

pode dar a cada objeto a verdade que lhe convém” (Lairesse, 1801: 34). 

Lairesse faz uma comparação entre técnica de água-forte e a técnica de buril, na 

qual refere que se deve preferir a gravura de água-forte à do buril, “não só pela exatidão do 

trabalho, mas também pela presteza” (Lairesse, 1801: 8). Escreve sobre as vantagens da 

água-forte, comparando-a ao desenho. É uma reflexão com fundamento, uma vez que o 

desenho gravado com buril não é conseguido apenas com o movimento da mão; exige 

força de braços para conduzir o instrumento com firmeza e assim obter um traço fundo e 

carregado. Como tem de dosear a força, o gravador é levado a mudar a posição da chapa, 

fator que acaba por ser distrativo na reprodução do objeto. Como escreve Lairesse, 
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“quanto à gravura com o buril, é necessário, conhecer a sua força, e saber bem manejá-lo, o 

que se não pode aprender senão por uma longa prática arrasoada” (Lairesse, 1801: 32). Na 

gravura em água-forte, não sendo necessária essa força, a chapa funciona como uma 

espécie de papel, um suporte fixo, e a ponta como um lápis que risca o verniz, abrindo 

sulcos para posterior intervenção dos ácidos. Estes fatores permitem afirmar que, pelo 

modo como é feita, a gravura em água-forte está mais próxima da atividade do desenho, 

enquanto a gravura em buril está mais próxima do atividade de esculpir ou entalhar. 

Lairesse faz também alusão à distinção de um traço bem feito, quando escreve, a 

propósito de gravuras de Ticiano e Carache (ambos desenhadores por excelência), que 

“unicamente consistiam no seu traço exterior, mas este contorno é tão correto, e tão firme, 

que ainda que o de mais seja uma garatujem, estes esboços passarão a ser mais estimados 

que as obras mais completas, e mais bem acabadas dos mais afamados gravadores” 

(Lairesse, 1801: 9). Do ponto de vista atual, Paul Coldwell concorda com esta mesma ideia 

e defende que o processo de água-forte permite pensar essencialmente sobre a linha. 

Para iniciar o trabalho da matriz, Lairesse defende que, tal como na pintura, há que 

“começar pelo fundo, seja ele qual for, e conservar as coisas mais essenciais para o fim da 

obra; porque, achando-se a mão então mais firme, e muito mais habituada, executa com 

maior destreza, e segurança” (Lairesse, 1801: 9). Uma vez mais, aqui se nota a preocupação 

com a prática da mão.  

Uma sugestão de Paul Coldwell é começar por desenhar o contorno das formas, 

linhas simples que não condicionem o trabalho desde logo. A partir desses traços, 

acrescentam-se mais linhas e elementos, sombras e outros processos (como o de água-

tinta), tirando provas ao longo de cada fase. As provas de estado servem como indicações 

de apoio para decisões seguintes, até que o artista entenda dar por concluído o processo de 

gravar, tendo chegado ao resultado final pretendido. Apesar de terem opiniões distintas 

sobre o início do trabalho de gravar, tanto Coldwell como Lairesse abordam a gravura por 

etapas.  

As potencialidades da gravura como meio de difusão de uma ideia estão descritas na 

teoria de Lairesse. O autor escreve que a gravura está para os olhos como a fama para os 
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ouvidos, dando a conhecer as obras e os pensamentos dos heróis (Lairesse, 1801: 3). Nas 

palavras de Paul Coldwell, a imagem impressa é sempre portadora de uma ideia:  

“The print is a container of an idea. All artworks, if they are of any value, 
encapsulate an idea and that’s the way that we understand how other people think. 
(…) Prints are openings, little portals into alternative ways of looking and out of 

that you forge your own philosophy (…)” 
8  

Sobre o mesmo assunto, no plano da gravura contemporânea portuguesa, Emília 

Nadal mostra como a gravura, enquanto múltiplo, é favorável à criação de uma ligação de 

cumplicidade entre artista e observador. A artista revela que “a questão da acessibilidade 

(…) parece transcender o factor económico, podendo derivar, também, da percepção de 

uma secreta intimidade que, da mão e do gesto do gravador, ou da aventura controlada da 

ação dos reagentes, se transmitem ao observador, em confidência e cumplicidade” (Nadal, 

2006: 11). 

O último capítulo de Princípios da Arte da Gravura, é dedicado à técnica da maneira-

negra, apontando-a como um meio mais fácil e rápido de executar e aprender. O autor 

refere as suas vantagens e pontos fracos escrevendo que “de todas as gravuras é a que dá 

melhor a cor, e que é capaz de maior efeito pela união, e escuridade, que deixa nas massas; 

mas falta-lhe uma certa firmeza, o que a priva de bondade para servir à história, à 

arquitetura, ao baixo-relevo, e à paisagem, que muito melhor se executam com o buril” 

(Lairesse, 1801: 42). 

Nos Princípios do Desenho, Lairesse deixa uma nota a quem ensina, escrevendo que 

“boas palavras e modos honestos fazem infinitamente mais impressão sobre a mocidade do 

que uma violenta repressão, que é mais própria para o que tem a palmatória, do que para 

quem tem palheta, e o pincel, que devem ser manejados voluntariamente e com prazer” 

(Lairesse, 1801ª: 9). 

O ato de gravar, dependendo da técnica usada, nem sempre se assemelha aos gestos 

do desenho. Contudo, os objetivos que se pretendem realizar e os temas que se querem 

representar podem ser resolvidos através da gravura. O conhecimento técnico é necessário 

                                                 
8 Paul Coldwell, em entrevista a Joana Geraldes, na Oficina Bartolomeu dos Santos, em Tavira, 9 de 

Julho de 2013, Anexo 1, p. 62 
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para melhor compreender o funcionamento da gravura e o seu resultado. Mas, mais do que 

os aspetos da técnica, é essencial praticar a mão e a mente para assim criar a imagem que se 

idealizou. O mesmo se pode encontrar no desenho: o lápis ou a aguarela são apenas 

ferramentas usadas na elaboração de uma imagem e transmissão de uma ideia. 

A gravura baseia-se em princípios muito semelhantes aos do desenho, pois na arte de 

gravar, tal como na de desenhar, recorre-se a um conjunto de linhas e elementos gráficos 

que procuram compor harmoniosamente uma imagem. Tal como na pintura e nas demais 

artes visuais, no desenho e na gravura o foco está na mensagem que se quer transmitir. No 

caso da gravura, tanto no século XVII como atualmente, essa transmissão de uma 

mensagem é potenciada e torna-se, assim, acessível a um público mais numeroso e mais 

diversificado, caraterística da reprodutibilidade. 

2.2 Desenho, Matriz e Prova 

A atividade criativa do desenho e da gravura têm uma ligação evidente, pois em 

ambas existe um equilíbrio entre os processos mentais do pensamento e intuição e o 

processo físico da realização gestual de uma imagem, através de movimentos da mão e do 

braço. Neste ponto, procura-se articular desenho, matriz e prova como objetos resultantes 

dos distintos atos criativos.  

Para Catarina Patrício, a matriz assume-se como um protótipo da prova. Será, 

portanto, possível considerar que o desenho (objeto que resulta do ato de desenhar) é o 

protótipo da matriz? Desde a Antiguidade que o desenho é um elemento significativo na 

realização de uma obra de arte. Frequentemente utilizado como estudo ou esboço, tende a 

identificar-se bastante com a pintura, servindo como desenho subjacente. Em pintura, o 

desenho é passado para a tela e acaba por não ficar visível por debaixo de camadas de cor e 

tinta. Curiosamente, em gravura, observa-se que o desenho, quando realizado previamente 

no suporte da matriz (como faz Paula Rego nas suas águas-fortes, desenhando com guache 

sobre a superfície encerada9), também desaparece, ou melhor, desaparece enquanto registo 

temporário, de caráter intermediário, para se afirmar como desenho gravado e permanente. 

                                                 
9 “Paula would work on the plates in her studio, initially drawing onto the wax with gouache, before 

drawing through the wax with an etching needle” in “Paula Rego: Printmaker”, p. 4 
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Nesta interpretação, o desenho em gravura é valorizado não só como estudo inicial, mas 

também como elemento central na materialização do que surgirá no final da obra. 

Relativamente aos momentos de intervalo que o processo de gravura possibilita 

pode estabelecer-se, esquematicamente, um cruzamento entre o tipo de processo, o modo 

como é concretizado e o momento em que é efetuado/analisado. Baseado no pensamento 

e na intuição, o processo mental do desenho está para a análise do aspeto visível (que 

ocorre no momento exterior) como o processo físico e gestual, onde é necessário o 

domínio da técnica e uma certa agilidade, está para o momento interior. Esta relação 

conduz à ideia de que o desenho, tem igual presença na matriz na prova, sendo que na 

matriz se entende melhor o desenho como exercício prático e na prova se evidencia o 

desenho como resultado idealizado. Por outras palavras, em gravura nota-se uma dupla 

noção de desenho: o desenho gravado e o desenho impresso, sendo que a ambos se 

confere igual presença e validade. 

 

Em grego, graphein significa escrita, mas também desenho. Grafia refere-se ao que é 

representado e remete para a noção do que é gráfico: 

“The «flat» arts of drawing and printmaking are generally considered the graphic 
arts, rather than the plastic one of sculpture”(Chaet, 1983: 11). 

A presença desta raiz é aliás evidente no sufixo - grafia, usado nalgumas técnicas de 

gravura, como a litografia (lithos- significa a pedra), a calcografia (chakós- significa cobre) e a 

serigrafia (sêrikos- significa seda). Assim, é curioso constatar que, enquanto o desenho tem 

uma ligação histórica com a escrita (recorde-se a escrita hieroglífica das antigas civilizações), 

a gravura tem uma ligação com a imprensa. 
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2.3 Colaboração na gravura 

Desde a origem que a gravura corresponde a uma atividade em que a comunicação 

tem particular relevância. A xilogravura é uma técnica de impressão que se pratica desde a 

antiguidade, sendo a obra Sutra do Diamante um dos mais notáveis exemplos. Em 

xilogravura, o desenho é escavado em blocos de madeira, um procedimento que requer 

uma força e precisão diferentes das aplicadas no desenho sobre papel. Além disso, é um 

processo ainda mais complexo uma vez que corresponde à categoria de gravura em relevo, 

em que se trabalha a imagem em negativo. Compreende-se, assim, a dificuldade na 

realização da matriz e a necessidade de uma mão ágil e treinada. Nota-se então que o 

resultado final da matriz e da impressão é fruto da colaboração entre o artista que criava o 

desenho, com atenção ao conteúdo que se pretendia comunicar, e o artista artífice que 

escavava a superfície matricial, tentando copiar a imagem e ideia do desenhador, um 

trabalho que implicava domínio da componente técnica.  

Com o aparecimento dos processos de gravura em talhe-doce (as técnicas de 

calcografia/gravura em metal), mais naturais em relação a desenhar, uma vez que a tinta 

ocupa o sulco realizado (em positivo), tornou-se mais acessível ao artista desenhador 

desempenhar também a função de artista gravador.  

Ainda assim, pelo caráter oficinal das técnicas de gravura, ficou patente a noção de 

colaboração, justificada na prática pelos diferentes estágios da realização de uma gravura. 

Na produção em série, torna-se notória a dinâmica de grupo e o ritmo que a operação de 

tiragem de provas exige. Esta realidade existe atualmente e é referida por Paul Coldwell: 

“The collaboration of publisher, artist, and craftsman as a means of producing 
prints is a model that continues today” (Coldwell, 2010: 6). 

As noções de colaboração e de ato artístico partilhado correspondem a um 

entendimento bastante contemporâneo e são valorizadas na atividade artística atual. Eva 

Figueras Ferrer descreve a capacidade de interagir e trabalhar em equipa da seguinte forma: 

“Se trata de la capacidad de establecer relaciones de confianza y de liderazgo y, al 
mismo tiempo, de colaborar y aprender mutuamente, de modo que la 
comunicación resulte productiva para todos los integrantes del grupo 
colaborador” (Ferrer, 2013: 32). 
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Propõe-se recuar no tempo até aos anos 50 do século XX, em Portugal. 1956 é o ano 

da criação da Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses – Gravura (SCGP). 

Importa referir que a Cooperativa Gravura surge no período do Estado Novo, num clima 

político de regime autoritário e liberdade de expressão condicionada. A forte tradição da 

gravura como meio de impressão e distribuição de imagens é um fator favorável à crítica 

política e social10, associada a movimentos de mudança (Coldwell, 2010: 103). Considerada 

uma expressão artística democrática, era também passível de ser comercializada a um preço 

mais acessível do que a pintura (Tala, 2009: 7). Rui Mário Gonçalves escreve um texto 

intitulado A mais democrática das artes do desenho, no qual relata a prática da gravura em 

Portugal, descrevendo a atividade dos artistas que a utilizaram. Avaliando logo pelo título, o 

autor revela as qualidades sociais da gravura. Assim, a SCGP foi marcante no 

desenvolvimento do Neorrealismo, movimento artístico associado à resistência ao Estado, 

onde frequentemente se encontram retratados com dureza trabalhadores e operários. 

Contudo, e não desvalorizando o grande impacto da gravura enquanto arte social e 

útil, o recurso ao exemplo da Cooperativa Gravura é relevante sobretudo na abordagem da 

gravura como modalidade artística baseada na colaboração e na aprendizagem mútua. A 

Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses foi a entidade que potenciou o 

crescimento deste meio e revolucionou a arte que se fazia em Portugal, promovendo o 

contacto com artistas de outros países. Nas palavras de Júlio Pomar: 

“A criação de uma sociedade cooperativa, capaz de reunir os artistas e de lhes 
fornecer os meios de trabalho, e de encarregar-se, por outro lado, de difundir as 
obras junto do público – de «descobrir» o público – foi o passo decisivo em que 
muitos não acreditaram, mas que rapidamente se afirmou descobrindo vastas 
perspectivas” (Pomar, 2014: 310). 

Em 1947, na revista Seara Nova, Pomar escreve pela primeira vez sobre gravura e o 

seu potencial como arte útil, de grande divulgação e meio atuante na sociedade. Inês Vieira 

Gomes acrescenta o papel fundamental que a Cooperativa teve “no fomento de exposições 

internacionais e cursos lecionados por gravadores estrangeiros” (Gomes, 2010: 88). A 

                                                 
10 Uma breve referência às obras gráficas de Jacques Callot, Les Misères et les malheurs de la guerre, e de 

Francisco de Goya, Los Caprichos, em que a gravura é o meio escolhido para representar e denunciar os 

problemas da sociedade do seu tempo: a guerra, opressão e sofrimento (Callot) e as questões morais e 

crítica social (Goya). São obras determinantes na comunicação e na divulgação da ideia de intervenção 

para a mudança. 
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investigadora destaca um pensamento de Leopoldo Méndez11, artista gravador mexicano 

que, em visita a Portugal, é assim referenciado num artigo publicado por Pomar em 1949, 

na revista Vértice: 

“Aproveitámos a ideia dos pintores que trabalhavam em equipes e unimos-nos, 
porque pensávamos que o trabalho em conjunto e auto-critica eram a melhor 
maneira de atacarmos os problemas e de progredirmos” (Apud Gomes, 2010: 27). 

O Taller de Gráfica Popular, no México, e os clubes de gravura de Porto Alegre ou de 

Bagé, no Brasil, foram determinantes como modelos de organização artística na prática da 

gravura e assim fundamentais no lançamento do projeto ao nível nacional. Era preciso 

explorar a modalidade e as suas técnicas, de escassa história e tradição em Portugal. Por 

essa razão, os primeiros tempos da SCGP foram marcados por uma curiosidade 

experimental e “um sentido autodidata, de descoberta e partilha de experiências técnicas” 

(Santos, 2013: 168). 

No decorrer dos anos, a oficina foi sendo equipada para a prática de várias 

modalidades de gravura e era um espaço de trabalho sempre aberto para os sócios. A partir 

de 1961, a sociedade começou a realizar cursos de gravura, orientados por artistas 

especializados. Sobre o ensino e aprendizagem da gravura em Portugal, Alice Jorge, artista e 

uma das fundadoras da Cooperativa Gravura, refere no documentário Gravura: Esta mútua 

aprendizagem que “se ficasse escrito não se iria perder, a experiência da gravura”. Foi nesse 

sentido que escreveu, juntamente com Maria Gabriel12, o único livro em português com a 

explicação das técnicas da gravura.  

A Cooperativa Gravura era uma oficina de gravura sem doutrina, de portas abertas 

para os que a quisessem. Alice Jorge afirma que “foi a primeira escola de gravura em 

Portugal”. João Paiva era também membro da SCGP e refere que “o que sabiam, 

explicavam” confirmando a atitude de entreajuda e ausência de secretismo e individualismo 

na prática artística da gravura na Cooperativa. 

                                                 
11 Leopoldo Méndez fazia parte do grupo Taller de Gráfica Popular. 
12 Maria Gabriel frequentou o curso de gravura artística na Sociedade Cooperativa de Gravadores 

Portugueses em 1967/68, lecionado por Alice Jorge e João Hogan. 
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No documentário é mencionado o espírito de colaboração e o envolvimento no 

projeto mesmo por parte dos membros sem formação na área das artes. Aliás, um dos 

grandes responsáveis pelo crescimento da Cooperativa Gravura, Manuel Torres,13 não 

vinha de um meio artístico e recorda as pessoas com quem trabalhou na cooperativa e as 

amizades que desenvolveu (observando uma fotografia onde constavam Alice Jorge e Júlio 

Pomar).  

Para os sócios com formação artística, observa-se que através da gravura 

encontraram novos registos no desenvolvimento do seu trabalho, já que constituiu desta 

forma um espaço de ampla experimentação e aplicação de soluções diferentes das que 

normalmente usavam noutras modalidades. Sobre João Hogan, artista e professor da 

SCGP, diz-se que “foi na gravura que encontrou a outra face da sua pintura”14 e que foi 

determinante no “estabelecimento de um campo de liberdade criativa” (Sardo, 2013: 268). 

A oficina da Cooperativa era um espaço comum entre sócios, artistas, alunos e orientadores 

e isso conduzia ao diálogo artístico. Neste contexto, João Hogan e Bartolomeu Cid dos 

Santos foram duas figuras centrais no ensino e incentivo da gravura em Portugal, 

sobretudo na chamada segunda geração de gravadores portugueses (Fernando Calhau, 

Vítor Pomar, Maria Beatriz, Vítor Fortes). 

Com uma galeria onde decorriam exposições temporárias de artistas nacionais e 

internacionais, a SCGP promoveu exposições itinerantes em Portugal e no estrangeiro. 

Além disso, associou-se a embaixadas e outras entidades com o objetivo de promover o 

intercâmbio de gravadores e a deslocação de obras gráficas. Em 1964, realiza-se um curso 

lecionado por Stanley William Hayter e a partir dessa data regista-se a cooperação com 

artistas brasileiros, com exposições e cursos de Rossini Perez e Vera Mindlin. 

“Movimento artístico sem paralelo em Portugal, a Cooperativa Gravura 
implementou o gosto pela gravura e incentivou um generalizado interesse não só 
de artistas mas também a todos os interessados sem formação artística, a 
expressarem-se neste extenso campo de experimentação que a gravura pode 
assumir. A Cooperativa Gravura constitui, durante muitos anos, um centro de 

                                                 
13 Manuel Torres trabalhava como engenheiro na Carris. Foi o responsável pelo primeiro espaço de 

funcionamento da Cooperativa, cedendo a sua própria garagem, na Avenida D.Vasco da Gama, em 

Lisboa, como instalação provisória. A primeira gravura da SCGP, da autoria de Jorge Barradas, foi lá 

editada, em Outubro de 1956. A mudança para a Travessa do Sequeiro foi em Setembro de 1959. 
14 Declaração retirada do documentário de MELO, Jorge Silva - Gravura: esta mútua aprendizagem 
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convívio, de partilha de saberes e uma opção artística face às escassas 
possibilidades artísticas disponíveis na época. Os artistas que se aventuraram na 
intensa experimentação da gravura, no desejo formulado em aprofundar os seus 
conhecimentos nesta prática artística, fomentam uma partilha de grupo aliado a 
um lado oficinal que as técnicas da gravura exigem” (Gomes, 2010: 111). 

Com toda uma série de atividades (exposições, edições, cursos, intercâmbios entre 

artistas nacionais e estrangeiros), a Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses 

superou as expetativas que tinha à partida estabelecido. Nas palavras de Joana Brites: 

“ (…) soube manter, apesar da escala que alcançou, um carácter artesanal, oficinal, 
espaço de aventura conjunta, de voluntariado quotidiano, onde o interesse pela 
“cozinha” da gravura conseguiu unir gerações de artistas, intelectuais e 
colecionadores” (Brites, 2013: 227). 

A Cooperativa Gravura não foi, no entanto, caso único no panorama da gravura 

como atividade artística colaborativa. Na série Nursery Rhymes de Paula Rego, a artista 

contactou Paul Coldwell no sentido de obter a sua colaboração na impressão das obras. Na 

altura, o projeto não estava pré-anunciado e o desejo de o manter confidencial levou a 

artista a procurar um espaço recatado e ambiente de confiança. Paul Coldwell e a sua 

esposa, a artista Charlotte Hodes, tinham criado em 1985 um estúdio de gravura, o Culford 

Press. As placas de metal eram enceradas e preparadas por Coldwell para posteriormente 

Paula Rego levar e elaborar o desenho no seu atelier. A partilha de conhecimento e troca de 

ideias esteve presente ao longo do processo da série, algo que foi valorizado pela artista: 

“(…) she would ask me my opinion a lot and I think she valued that opinion so I 
was quite fortunate. It was quite an exciting time.”15 

Christophe Cherix, principal organizador da exposição Print/Out: 20 years in print no 

MoMA, também destaca a natureza colaborativa da gravura ao escrever que: 

“Enquanto a gravura pode muito bem perder sua distinção como tradicional meio 
artístico, muitas de suas características – sua reprodutibilidade, capacidade de 
distribuição, e mesmo sua natureza colaborativa seguem sendo essenciais no fazer 
artístico” (Apud Salvatori, 2013: 15). 

                                                 
15 Paul Coldwell, em entrevista a Joana Geraldes, na Oficina Bartolomeu dos Santos, em Tavira, 9 de 

Julho de 2013, Anexo 1, p. 60 
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O lado colaborativo em gravura tem em grande parte muito que ver com o ambiente 

oficinal em que é produzido. As prensas e outras máquinas necessárias para a atividade têm 

normalmente grandes dimensões e exigem um espaço amplo, difícil de sustentar por uma 

só pessoa. A rentabilização dos equipamentos e o uso de materiais (ferramentas, tintas, 

papéis…) justificam a união de artistas num projeto em conjunto e incentivam a 

cooperação num local comum. 
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3. GRAVURA E PARTICIPAÇÃO NA ESFERA PÚBLICA 

3.1 A questão da reprodutibilidade técnica em gravura 

3.1.1 A impressão como experiência de contacto, segundo Didi-Huberman 

Georges Didi-Huberman apresenta a história da empreinte16 no livro La ressemblance 

par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte. Defende que o gesto na realização 

de uma marca não é algo rudimentar nem primitivo, ainda que possa ser de simples e fácil 

obtenção. Nesse sentido, destaca a diferença entre “fabricar” e “produzir” quando compara 

os elementos da gravura aos da culinária, associando as impressões aos moldes dos bolos. 

Assim, mesmo que se queira considerar que a gravura nada fabrica, a impressão produz 

algo, do mesmo modo que os moldes de pastelaria não fabricam a substância do bolo mas 

são eles que dão a forma do produto final. A técnica é uma produção, não por ser algo 

fabricado, mas porque se trata da descoberta do verdadeiro sentido de um objeto; é uma 

revelação. Sobre a realização de uma marca, Didi-Huberman escreve:  

“Parce que faire une empreinte, c’est toujours produire un tissu de relations 
matérielles qui donnent lieu à un oject concret (par exemple une image estampée) 
mais que engagent ausi tout un ensemble de relations abstraites, mythes, 
fantasmes, connaisances, etc” (Didi-Huberman, 2012: 32). 

Por essa razão, Didi-Huberman defende que a impressão é simultaneamente um 

processo e um paradigma, uma vez que abrange os dois sentidos da noção de experiência: o 

sentido físico de um desenvolvimento experimental e o sentido gnoseológico da 

compreensão do mundo. Acrescenta que o gesto na realização de uma impressão não está 

necessariamente dependente do valor utilitário. É acima de tudo a experiência de uma 

relação, o relato do surgimento de uma forma num substrato impresso. No campo da 

experimentação, afirma que a forma não é rigorosamente previsível:  

“La forme, dans le processus d’empreinte, n’est jamais rigoureusement «pré-
visible»: elle est toujours problématique, inattendue, instable, ouverte” (Didi-
Huberman, 2012: 33). 

                                                 
16 O termo francês empreinte significa marca, pegada ou molde. No contexto desta dissertação, poderá ser 

traduzido por impressão como referência à gravura. Sublinha-se, no entanto, que o termo empreinte 

remete bastante para as noções de contacto e de registo de presença, logo, para a ideia de impressão 

muito próxima do homem (lembrando que empreinte digital é impressão digital) 



 

33 

 

Assim, trata-se de um processo operativo que é ao mesmo tempo indeterminado. 

Didi-Huberman refere que o verdadeiro aperfeiçoamento do objeto técnico não resulta do 

seu nível de automatismo, mas antes de uma margem para o indeterminado, uma abertura 

para o acaso: 

“Dans le cas de l’empreinte, cette marge d’indétermination est partout: elle est 
dans le substrat, dont les moindres modification de texture peuvent transformer 
complètement le résultat; elle est dans le geste de pression, son degree de force, 
son angle d’indicence, etc; elle est dans l’incapacité òu se trouve l’artiste à un 
moment, de maîtriser le processus” (Didi-Huberman, 2012: 34). 

Do ponto de vista antropológico, o autor baseia-se nas gravuras pré-históricas, 

particularmente naquelas em que o homem marca as suas mãos na superfície rochosa, para 

destacar a impressão como um registo temporal. Defende que estas marcas relatam o 

tempo e conduzem às noções de contacto e de ausência: algo que remete para uma 

atividade do passado mas que ainda assim está próxima de nós e nos dá a conhecer a sua 

ausência. Mais do que um elemento ótico, as impressões são uma representação física, 

produzida pela operação de imprimir. Georges Didi-Huberman separa a ideia de “cópia” 

conseguida oticamente da ideia de “cópia” através da impressão. A cópia ótica corresponde 

a uma imitação figurativa de um modelo e acaba por se distanciar dele pois apenas reflete a 

sua aparência. Já a impressão é uma cópia com caraterísticas tácteis e carnais, conseguida 

pelo contacto com um elemento matricial físico.  

Ao escrever sobre a questão da autenticidade em gravura, em torno do paradoxo 

entre o único e o múltiplo, Didi-Huberman apresenta, por um lado, a noção de contacto, 

que atribui o poder do único ao objeto, e, por outro, a ideia de emissão desse poder através 

da reprodutibilidade. É sobretudo nesta capacidade de reproduzir múltiplos que o autor 

realça que o poder da impressão não se perde na disseminação que possibilita. Identifica 

que faltou este pensamento no estudo de Walter Benjamin e acrescenta que o elemento de 

contacto garante unicidade, autenticidade e poder à obra para além da sua 

reprodutibilidade: 

“Ce n’est pas la reproduction en soi qui fait «dispareître» l’aura,comme on l’affirme 
trop souvent; plutôt la perte de contact que supposerait une repetition sans 
matrice et sans processus d’empreinte” (Didi-Huberman, 2012: 73). 
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3.1.2 A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, de Walter Benjamin 

Em 1936, Walter Benjamin (1892 – 1940) iniciou o ensaio A obra de arte na era da 

reprodutibilidade técnica, no qual escreve uma série de reflexões sobre a natureza de uma aura, 

a essência da obra de arte, e a sua destruição com os progressos da técnica, nomeadamente 

na fotografia e no cinema. Começa por fazer a distinção entre reprodução e reprodução 

técnica. Refere que a obra de arte sempre foi reprodutível, com a imitação e o processo de 

cópia das obras dos grandes mestres por parte dos seguidores. Do lado da 

reprodutibilidade técnica, coloca a xilogravura e a imprensa como reprodução técnica do 

desenho e da escrita, respetivamente. Acrescenta que “a litografia permitiu às artes gráficas 

irem ilustrando o quotidiano” (Benjamin, 2012: 63), estabelecendo uma proximidade com a 

sociedade.  

Já quanto à autenticidade, Benjamin realça a importância do “aqui e agora”, as 

referências espaciais e temporais que determinam o caráter único da obra de arte. Apoia-se 

na noção de tradição da obra como objeto original, irreproduzível e igual a si mesmo. O 

autor reforça a ideia escrevendo que “mesmo na reprodução mais perfeita falta uma coisa: 

o aqui e o agora da obra de arte – a sua existência única no lugar em que se encontra” 

(Benjamin, 2012: 64). Na era da reprodutibilidade técnica, esta tradição é posta em causa 

com a alteração da natureza existencial da obra: a existência única de uma pintura ou de um 

desenho é substituída pela existência serial de uma xilogravura, litografia, fotografia ou 

filme. Por sua vez, a existência serial é capaz de aproximar o indivíduo da obra e favorecer 

uma receção coletiva, já que cria a possibilidade de mostrar a cópia em contextos 

impossíveis para o original.  

 Posto isto, Benjamin avança para a definição de aura, elemento central do ensaio. 

A aura é, pelas palavras do autor, “uma aparição única” e surge como uma experiência 

singular, composta por elementos espaciais e temporais. Benjamin aborda áreas como o 

ritual e a política, reafirmando a unicidade da obra, a sua existência única que, no fundo, lhe 

confere a sua aura. 

  É neste ponto que aborda o caso do cinema, considerando o filme como uma 

criação da coletividade. Um filme resulta da montagem de imagens e sequências, em 



 

35 

 

contraponto com a escultura que é feita a partir de um só bloco. Sendo uma obra 

montável, o filme tem a capacidade de se aperfeiçoar. O ator de cinema representa-se 

sobretudo a si próprio, uma vez que “para o cinema é mais importante que o actor se 

apresente perante a câmara a si próprio do que perante o público como outrem” 

(Benjamin, 2012: 76). 

Para explicar a aproximação entre autor e público, Benjamin dá um exemplo entre 

escritores e leitores que “com a crescente expansão da imprensa, que proporcionava aos 

leitores cada vez mais órgãos políticos, religiosos, científicos e profissionais, uma parte cada 

vez maior de leitores começou por, de início ocasionalmente, passar a escrever” (Benjamin, 

2012: 80). Caminha-se então para a ideia de quase coincidência entre público e autor: as 

massas criam algo para si mesmas. 

Benjamin descreve os diferentes significados da receção do público em relação a 

uma obra de arte e a uma obra reprodutível tecnicamente. Para o pintor poderá ser 

agradável encontrar na sua galeria um número reduzido de pessoas, pausadamente, a 

apreciar o seu trabalho, ao passo que, numa sala de cinema, um cenário desse tipo seria 

indesejável.  

É relevante observar como Benjamin procura colocar a pintura (obra de arte) em 

oposição ao cinema (obra reprodutível tecnicamente). Utiliza uma metáfora para explicar 

com clareza o que distingue um pintor de um operador de câmara. Compara o pintor ao 

mágico e o operador de câmara ao cirurgião, descrevendo os seus distintos procedimentos 

perante a mesma realidade. Assim, a pintura mantém uma distância natural entre o autor e a 

realidade enquanto no cinema existe uma intervenção nessa realidade. Por esta ordem de 

ideias, o público da obra de arte, dotada de aura e unicidade, é também diferente do 

público do cinema. A recetibilidade coletiva do cinema condiciona desde logo a reação 

individual do espetador. Procurando o contraponto, Walter Benjamin explica que os 

pintores criavam as suas obras para serem vistas por poucas pessoas e conclui que “a 

observação simultânea de pinturas, por parte de um grande público, como sucede no 

século XIX, é um sintoma precoce da crise da pintura que, não só através da fotografia, 

mas também de modo relativamente independente dela, foi desencadeada pela pretensão da 
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obra de arte de dirigir-se às massas” (Benjamin, 2012: 84). Ao ser colocada perante um 

público de massas, o papel social da pintura é posto em causa. 

Sobre a arquitetura, Walter Benjamin escreve que esta é uma obra de arte de 

receção coletiva e repara que se aproxima das pessoas por duas vias: pelo uso e pela 

perceção. Procura neste tópico introduzir a questão da perceção humana quando 

condicionada pelo hábito e distração. Numa sociedade de massas, saturada de informação 

visual, como poderemos compreender, classificar, apreciar e selecionar tudo o que vemos? 

Uma visão negativa do potencial da reprodutibilidade técnica é sugerida por Walter 

Benjamin ao escrever que “a sociedade não tinha maturidade suficiente para incorporar a 

técnica como órgão seu, e que a técnica não estava suficientemente desenvolvida para 

dominar as forças sociais elementares” (Benjamin, 2012: 94). Nesta ideia de poder ao 

serviço das massas decorrente da reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin termina o 

ensaio confirmando duas correntes políticas:  

“É isto que se passa com a estética da política, praticada pelo fascismo. O 
comunismo responde-lhe com a politização da arte” (Benjamin, 2012: 95). 

3.1.3 A gravura para além da reprodutibilidade técnica 

Em A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin descreve o 

entendimento da obra de arte no seu tempo, o século XX. No atual século XXI, percebe-se 

que determinou a criação de novas formas de expressão artística como refere Bethânia 

Barbosa de Souza:  

“es por tanto que este texto se erige como una fuente fundamental para 
comprender el nacimiento de nuevas formulaciones artísticas dentro de nuestra 
cultura ocidental” (Souza, 2008: 16). 

Fundamentalmente, é uma consciencialização de como a relação entre as massas e 

obra de arte se altera por causa da reprodutibilidade técnica da obra de arte e uma nota de 

alerta para o risco de descontrolo que as potencialidades da técnica vieram trazer. Cruzando 

este pensamento com o de Lewis Mumford encontram-se algumas perspetivas comuns às 

de Benjamin, assentes sobretudo na ideia de como o excesso de informação visual 

motivado pelo consumo das massas, poderá ser prejudicial para a perceção individual. 

Partilham da mesma opinião no que diz respeito à distância entre obra de arte e público. 
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Segundo Mumford “a raridade da experiência é uma preparação essencial para o deleite” 

(Mumford, 1986: 94) que, caso contrário, causa saturação e aborrecimento. Pode ler-se em 

Benjamin este sentido quando associa às massas a obra de arte como diversão ao passo que 

os conhecedores a têm como objeto de devoção. 

A visão de Benjamin aplica-se sobretudo aos processos de reprodução técnica da 

fotografia e do cinema que, sob influência das massas, são criados por elas e para elas, “a 

massa é a matriz da qual, atualmente, surgem novas formas relativamente aos 

comportamentos habituais com a obra de arte” (Benjamin, 2012: 89). Neste ensaio, 

Benjamin deixa de lado o potencial criativo e a livre experimentação da gravura artística. 

Com autonomia própria, a gravura não é um mero meio técnico para reprodução de uma 

imagem e as suas caraterísticas de reprodutibilidade técnica não a anulam enquanto obra de 

arte original. 

 Tal como Georges Didi-Huberman, também José Quaresma nota essa ausência no 

pensamento benjaminiano: 

“(…)Benjamin reflecte com grande antecipação o impacto de uma arte emergente, 
deixando na sombra outras possibilidades que a gravura, enquanto criação do 
múltiplo num ambiente de “aura”, detém e continua a proporcionar” (Quaresma, 
2008, 92). 

A medida e a escolha são dois conceitos que dependem da intenção do artista. 

Numa referência ao ato de desenhar, Luís Filipe S.P. Rodrigues salienta que “acima de 

tudo, o que medeia é a nossa intenção, a nossa capacidade de a conseguir traduzir através 

do processo técnico de que o desenho depende, associando o mental e o físico” 

(Rodrigues, 2010: 49). O mesmo se encontra em gravura: o gravador tem que fazer 

escolhas consoante a sua intenção, quer na determinação dos materiais e das técnicas a que 

recorre na realização da matriz, quer no momento de impressão, uma vez que a natureza 

serial exige pensar na quantidade de provas que vai querer tirar, ou então optar pela 

monotipia ou prova única. Como refere José Quaresma, “cabe a cada autor, ou seu 

representante no mundo da arte, decidir-se pela exploração da quantidade seriada da coisa 

feita, ou então, pela cintilação do único a domiciliar seja lá onde for” (Quaresma, 2012: 13). 

Apesar da gravura permitir a reprodutibilidade, pode o artista decidir não o fazer. Trabalhar 
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em gravura oferece a possibilidade técnica de reprodutibilidade, contudo, a decisão do 

artista não está condicionada a ela. 

Num trabalho prático paralelo (Anexo 2, p. 64) foram realizadas duas matrizes com 

o objetivo de serem testadas numa máquina para trabalhos de tipografia, Minerva Simplex, 

o que não deixa de ser curioso dada a estreita relação entre desenho e escrita e os fatores 

históricos entre gravura e escrita (recorde-se Gutenberg com os caratéres móveis nos 

primórdios da impressão). Tendo em conta a sua função, a máquina Minerva envolve 

necessariamente uma capacidade de impressão de grande tiragem e com rapidez e, no seu 

mecanismo, a possibilidade de obter reproduções idênticas e menos dadas à variações da 

gravura artística, de tintagem manual. A intenção foi a de exemplificar como a mesma 

matriz (a mesma imagem gravada) poderia dar imagens impressas de uma vasta diversidade, 

contrariando assim a ideia de imagens idênticas em série e explorando o potencial 

experimental da máquina - a máquina e a técnica são controladas pelo artista e estão ao seu 

serviço, sendo que a medida, escolha e intenção são sempre decididas pelo próprio. 

3.2 A gravura em exposição – gravura e instalação 

Pela questão da aura apresentada por Walter Benjamin como experiência única da 

obra de arte, entende-se que a obra de arte deverá estar em contacto com o observador, 

pois só desse modo constitui efectivamente uma experiência para ele. Essa experiência 

poderá traduzir-se num valor de culto, associado à contemplação do objeto de arte único, 

ou num valor expositivo, mais direccionado para as massas e relacionado com os conceitos 

de espetáculo e espetador. 

Dependendo do contexto em que é apresentada, a obra de arte enquanto 

experiência tem um entendimento diferente junto do público. No caso da arte pública as 

obras são exibidas fora do ambiente de exposição em museus e galerias, uma caraterística 

que não só promove uma maior difusão da obra, abrangendo um público mais 

diversificado, como diminui a distância entre a obra e o espetador. No fundo, porque 

ambos se encontram no mesmo espaço: a esfera pública. Na linha de pensamento de 

Benjamin, a experiência individual é condicionada pela experiência coletiva e isso vai alterar 

o modo como a obra de arte (e consequentemente a sua aura) é recebida.  
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De um modo geral, entende-se por arte pública toda a obra de arte que é elaborada 

para integrar um espaço público e é concebida em função deste. Por sua vez, a gravura na 

arte pública surge associada às referências culturais e utilitárias do local e o conhecendo as 

particularidades e interesses do público que o frequenta para que a intervenção nesse 

espaço seja efetiva. A gravura na arte pública é definida por José Quaresma como 

transformação do espaço público através de dispositivos gráficos instalação da gravura. 

Sobre instalação, Quaresma escreve que: 

 “ (…) a aceitação da instalação, sobretudo na actualidade, pode perfeitamente 
acomodar a possibilidade de estabelecer elos com um ou mais media particulares, 
como são os casos da instalação do Desenho, de Vídeo, de Gravura, de Pintura, 
ou outras, contrariamente a certos autores que caracterizam a instalação como 
trans-medium, ou seja, como algo que não pode ser ligado a nenhum medium 
específico, transformando a instalação numa desdiferenciação dos géneros 
artísticos conhecidos” (Quaresma, 2014: 47).  

Considerando apenas a resolução artística da gravura e da instalação, Quaresma 

explica como são modos muito diferentes de reconfigurar plasticamente o mundo. 

Contudo, realça que esta diferença se transforma num momento de ligação quando 

analisada do ponto de vista fenomenológico. 

 Como referência muito próxima, destacam-se os projetos desenvolvidos e 

coordenados por José Quaresma, com vista à valorização da gravura como modalidade 

artística contemporânea e fomentando o aparecimento de novos estudos documentais 

sobre essa área. Foram organizados catálogos, ciclos de conferências e exposições como 

Casa Gravada (2009), Printmaking, installation and poetry (2012), The Rape of Europe (2013) e a 

mais recente Rhinos are coming (2014). A maioria das obras realizadas no âmbito destes 

projetos recorre aos dispositivos da gravura para realçar as suas possibilidades instalativas, 

alargando os horizontes na investigação desta área e explorando as possibilidades da 

gravura na perspetiva curatorial.  

Fernando Rosa Dias estudou dois tipos de movimentos na curadoria, 

desenvolvidos nos projetos de José Quaresma. 

A primeira opção curatorial está relacionada com a itinerância, facilitada pelo 

caráter móvel da gravura, já que historicamente “sempre se fez acompanhar pelo facto de 
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ser a grande produção da imagem que era feita para se deslocar e partilhar” (Dias, 2013: 

81). Rogério Ribeiro, artista e sócio da Cooperativa Gravura, lembra que Leopoldo 

Mendez, artista mexicano em visita a Portugal, trazia consigo somente uma pasta para fazer 

uma exposição em Paris: “a gravura permitia isso”17. Rui Mário Gonçalves descreve uma 

certa sensação de imprevisibilidade e até surpresa ao entrar numa exposição de gravuras, 

“concebida para mostrar a diversidade de concepções dos artistas portugueses actuais, não 

procurando todavia ocupar muito espaço, de modo a que se torne facilmente itinerante e 

possa servir o grande público”18.  

O segundo movimento curatorial é a simultaneidade expositiva, tornada possível 

pela reprodutibilidade da obra, caraterística tanto da gravura como da fotografia. O 

pensamento de Walter Benjamin é questionado uma vez que a experiência da aura está 

associada à obra de arte única e autêntica. A simultaneidade expositiva é conseguida porque 

reprodutíveis podem estar ao mesmo tempo em lugares diferentes. Ora, esta caraterística 

constitui um desafio à natureza ontológica da obra (a sua presença, a noção de estar) e é 

nesse sentido que Fernando Rosa Dias defende que a reprodutibilidade “deixa de ser um 

estigma para ser um modo único de curadoria” (Dias, 2013: 82). 

A matriz de gravura é o elemento único a partir do qual se produzem as 

reproduções, as provas, de caráter serial. Assim, a reprodutibilidade prolifera a partir do 

elemento matricial, tornando-se evidente na apresentação das réplicas. Contudo, se no 

contexto de exposição for destacada a matriz, o elemento gerador único, a relação com o 

observador poderá constituir uma experiência única de contacto com a obra de arte, uma 

vez que é um objeto singular e autêntico. É por isso uma experiência de aura como a define 

Walter Benjamin. Numa visão clássica da gravura, a matriz não é considerada o objeto final, 

mas sim a prova. Na perspetiva contemporânea, tanto a matriz como a prova têm validade 

artística e são atualmente apresentadas ao público com o mesmo valor. Muitos são os 

artistas que escolhem revelar a matriz como obra de arte final, revelando as suas 

caraterísticas, o que serve de contributo adicional para a compreensão do processo laboral 

da gravura, com ou sem a presença da prova. Na exposição Casa Gravada observa-se o 

trabalho Tatuagem/Cicatriz (Fig.3), de Jorge Catarino, em que a matriz é exposta ao lado da 

                                                 
17 Rogério Ribeiro: declarações no documentário de MELO, Jorge Silva - Gravura: esta mútua aprendizagem 
18 GONÇALVES, Rui Mário, in A mais democrática das artes do desenho 



 

41 

 

prova. A instalação Alice no mundo de Anastácio, de Helena Ferreira, revela também as 

diversas matrizes usadas na conceção da prova.  

 

A obra Why do you deny me what i don’t ask of you? de Elsa Bruxelas para a exposição 

Gravura, instalação e poesia: a alegria de um reencontro realça a matriz, expondo-a como objeto 

único, autónomo da prova e com aura própria. 

Já no que diz respeito à instalação da gravura na esfera pública, de referir o trabalho 

The Ring (2000) do alemão Thomas Kilpper, em que o artista recorreu à gravura em relevo 

para sulcar o pavimento em madeira do 10º andar de um edifício de escritórios abandonado 

na zona central de Londres e posteriormente tirou uma prova que colocou na fachada do 

edifício, como se se tratasse de um estandarte ou placard. Kilpper trabalhou em The Ring ao 

longo de doze meses. A prova/estandarte exposta na fachada do edifício constitui a maior 

impressão de xilogravura do mundo. No interior do edifício foram igualmente exibidas 

algumas impressões individuais. Em State of Control (2009), o artista realizou um projeto 

semelhante, num pavimento em linóleo. 

3.3 A arte pública e a dimensão performativa e participativa  

A performance surge como modalidade artística no início da década de 60. Em 

Portugal, Ana Pais explica como as vanguardas foram importantes no aparecimento da 

noção de performance: 

Figura 3 – Jorge Catarino, Tatuagem/Cicatriz, 2009, Água-forte e Água-tinta 
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“As vanguardas lançam as fundações de uma exploração estética que só nos anos 
60 e 70 se manifestaria de forma substancial e inequívoca e, também por isso, 
coincide com o momento em que a história da Performance começa a ser feita” 
(Pais, 2014: 74). 

Ana Pais descreve como as barreiras entre o artista e o observador são quebradas, 

como deixa de haver divisão entre palco e plateia e se estabelece uma relação direta com o 

público, “sem mediação do drama ou das personagens” (Pais, 2014: 77)19. 

RoseLee Goldeberg20 afirma que a performance é o meio mais direto e eficiente na 

transmissão de ideias, justificando que é um acontecimento ao vivo, de natureza imediata e 

irrepetível. Desta forma, promove a comunicação entre artista e observador ao mesmo 

tempo que estimula a criatividade de ambos. Goldberg define a performance como: 

“A genre with no academies, few critics, and, as already mentioned, a barely 
acknowledged history, performance, often silent and without narrative, 
nonetheless speaks volumes about the times in which it is made. Live, of the 
moment, it portrays personal or collective histories, politics, class, science, the 
social order of the art world, and of the world” (Goldeberg, 2007: 13). 

Uma das primeiras formas de expressão artística associadas à performance foram os 

happenings, introduzidos por Allan Kaprow em 1958. Allan Kaprow foi também um dos 

primeiros artistas a recorrer à participação do público como performers no seu projeto. Sobre 

este processo de obra coletiva, José-Augusto França escreve que: 

“As “estruturas abertas” e “aleatórias” da obra colectiva assim produzida levam a 
uma maior sensualidade do vivido” e à “exaltação lúdica”, e asseguram uma 
vivência estética em mutação, uma possibilidade inesperada – que se situa na 
charneira de uma arte “física”, pelo “happening”, e de uma arte “conceptual” pelo 
projecto” (França, 2014: 19). 

No texto A genealogy of participatory art, Boris Groys propõe uma análise das origens da 

arte participativa. Remetendo para a arte moderna, Groys revela que o artista é um 

elemento ativo e individual que produz e expõe a sua arte enquanto o público, na sua 

passividade e anonimato, se limita a ver e a avaliar o que é exposto. Escreve que a principal 

lacuna da arte moderna é a obra de arte não possuir um valor próprio, não tendo outro 

                                                 
19 No contexto da “única performance futurista em Portugal”, a Conferência Futurista de 1917, organizada 
por Almada Negreiros e Santa Rita Pintor. 
20 RoseLee Goldberg é uma escritora, historiadora e crítica de arte, dedicada sobretudo ao estudo e promoção 
da performance art. É fundadora e directora da bienal Performa. 
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mérito senão o do reconhecimento que o público lhe atribui. Justifica esta ideia afirmando 

que a obra não tem uma outra função para além de ser apreciada consoante as preferências 

da sua assistência, ao contrário da ciência e da tecnologia (Groys, 2008: 20). Afastando a 

legitimidade religiosa e o valor financeiro da obra, entende que o valor vinculativo da arte 

só pode ser procurado num contexto não comercial e que “por essa razão muitos dos 

artistas modernos tentaram aproximar-se do público, incentivando-o a sair do seu papel 

passivo” (Groys, 2008: 21). 

Segundo Groys, a decisão do artista em abdicar da autoria exclusiva do trabalho 

parece, à primeira vista, uma entrega do poder da obra ao observador. No entanto, esta 

renúncia é de certa forma equilibrada, uma vez que liberta o artista da pressão da análise do 

público. Isto acontece porque o observador está envolvido no exercício artístico e, assim, 

qualquer atitude crítica corresponde a uma autocrítica. Apoiando-se em Richard Wagner, 

Boris Groys escreve que o sacrifício da autoria por parte do artista pode até constituir uma 

extensão do poder de autor: 

“One might also claim that the enactment of this self-abdiction, this dissolution of 
the self into the masses, grants the author the possibility of controlling the 
audience – whereby the viewer forfeits his secure external position, his aesthetic 
distance from the artwork, and thus becomes not just a participant but also an 
integral part of the artwork. In this way participatory art can be understood not 
only as a reduction, but also as an extention, of authorial power” (Groys, 2008: 
23). 

Seguindo as ideias de Wagner, Groys afirma que todos os artistas devem superar as 

distinções entre as modalidades artísticas, quebrando as barreiras entre os diversos meios. 

Tal é conseguido através de parcerias entre artistas, onde possam participar indivíduos 

criativos e especializados nos mais diversos meios. O talento resultante dessas parcerias 

deve ser usado como forma de expressão do desejo artístico das pessoas. A ideia de arte 

total (gesamtkunstwerk) de Wagner é entendida não apenas em termos formais – não é um 

espetáculo multimédia elaborado para cativar a imaginação do observador. É, para Wagner, 

um meio para um fim: a união dos seres humanos, entre os artistas e o público. 

No início do século XX, o futurismo e o dadaísmo são exemplos representativos de 

movimentos que visavam a demolição do individualismo e da autoria nas práticas artísticas. 

As performances futuristas foram meios mais diretos na abordagem do público, 
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deslocando-o de uma atitude contemplativa e passiva e mobilizando-o para agir, através de 

manifestações excessivas, da provocação e do escândalo. Esta abordagem constituiu uma 

passagem de propósitos políticos para o campo da arte, devido à maneira como foram 

revelados problemas da sociedade e levantadas questões para reflexão e subsequente 

consciencialização.  

Na década de 60, regista-se a atividade das coletivas de artistas, dos happenings e das 

performances, como o grupo Fluxus e a Andy Warhol’s Factory. Boris Groys afirma que 

todos estes casos visaram estimular a colaboração de diferentes artistas e reunir vários 

meios artísticos. Além disso, os artistas aceitavam renunciar a sua posição isolada e 

privilegiada em relação ao público. 

Após analisar a história da arte participativa, Boris Groys concluiu que o ponto 

comum na diversidade de manifestações artísticas é a união do artista e do público na 

mesma esfera: 

“Be it a Wagnerian opera, a futurist scandal, a Fluxus happening, or a situationist 
event, each has the same goal: to unite the artist and the audience at a particular 
location” (Groys, 2008: 28). 

Rudolf Frieling também escreve sobre arte participativa no ensaio Towards participation 

in art. Começa por encontrar nos happenings de Allan Kaprow o desejo e a aceitação do 

acaso e dos acontecimentos favoráveis que dele resultam, algo que vai ao encontro da 

definição de serendipidade. Simultaneamente, evidencia uma situação paradoxal: 

By embracing chance, by giving up control, by inviting others to participate in the 
production of the artwork, by claiming the radical dismantling of traditional 
systems for evaluating art, these pioneering figures faced a paradox from the very 
start: how to do away with art by making art” (Frieling, 2008: 34). 

Frieling defende que a arte participativa é baseada e unicamente conseguida através 

da atividade do participante. Para reforçar esta convicção, cita Liam Gillik21 numa analogia 

que realça o caráter indispensável do público na arte: 

                                                 
21 Liam Gillik (1964) é um artista inglês, que atualmente vive em Nova Iorque, conhecido pelas suas peças de 
instalação e arte concetual.  
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 “In the words of the artist Liam Gillick, “My work is like the light in the fridge, it 
only works when there are people there to open the fridge door. Without people, 
it’s not art – it’s something else – stuff in a room”(Apud Frieling, 2008: 36). 

O contexto em que a arte participativa ocorre pode condicionar a sua da receção e 

interpretação por parte do público. Rudolf Frieling explica que se o projeto estiver no 

contexto do mundo da arte é facilmente identificado como tal. Por outro lado, se estiver 

noutro local, poderá ser confundido com trabalho comunitário, não chegando a ser 

entendida como atividade artística (Frieling, 2008: 43). 

Atualmente, artistas e curadores exploram maneiras de abordar as ligações socais 

para lá dos ideais marxistas e das intervenções críticas que dominaram os anos 60 e 70; não 

se comprometem propriamente com uma posição política ou ativista específica. Assim, 

independentemente dos modelos que utilizam para trabalhar em conjunto e mesmo nas 

mais lúdicas e temporárias intervenções, os artistas conseguem criar experiências sociais 

significativas (Frieling, 2008: 48). 

3.4 O entendimento público da arte participativa 

A dimensão participativa da arte tende a questionar as noções de atividade e 

passividade do público. Na introdução do livro Participation, Claire Bishop recorre ao  

pensamento do filósofo francês Jacques Rancière. No estudo O Espetador Emancipado, 

Rancière escreve que a oposição entre a atividade e a passividade está assente nos mesmos 

pressupostos que opõem a capacidade de observar à de conhecer, o ver em oposição ao 

agir, a ideia de aparência contra a de realidade. Esta oposição divide a população em dois 

grupos: os que revelam a capacidade de ser ativos e os que não a apresentam – um cenário 

de desigualdade. Face a esta situação, Rancière coloca participante e espetador no mesmo 

cenário, para defender que o espetador é ativo como intérprete. Assim, para o filósofo, 

“assistir” não corresponde a um estado de passividade que tem que se transformar em 

atividade: 

“Spectatorship is not the passivity that has to be turned into activity. It is our 
normal situation. We learn and teach, we act and know as spectators who link 
what they see with what they have seen and told, done and dreamt. There is no 
privileged medium as there is no privileged starting point” (Apud Bishop: 2006, 
16). 
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Rancière sugere que as políticas da participação deviam basear-se na ideia de que a 

população tem igual capacidade de responder perante um livro, uma peça de teatro ou um 

objeto artístico, que tanto o espetador como o participante são igualmente capazes de 

produzir a sua própria interpretação, afastando assim a ideia de um meio artístico 

privilegiado e, consequentemente, evitando a divisão de um público em passivo e em ativo 

(Bishop: 2006, 16). 

A tensão entre o ato de assistir e o ato de participar é uma tensão que Claire Bishop 

avalia no seu estudo Participation and Spectacle. Where Are We Now?:  

“The tension between equality and quality, between participation and 
spectatorship, and between art and real life. These conflits indicate that social and 
artistic judgments do not easily merge, indeed, they seem to demand different 
criteria” (Bishop, 2011: 4). 

O estudo incide sobretudo na arte participativa. Bishop indica-a como uma 

modalidade artística que, atualmente, não depende de um projeto político e que opõe à arte 

visual, demarcando-se da questão da visualidade (Bishop, 2011: 10). 

Claire Bishop conclui definindo a arte participativa: 

“By using people as a medium, participatory art has always had a double 
ontological status: it is both an event in the world, and at one remove from it. As 
such, it has the capacity to communicate on two levels – to participants and to 
spectators – the paradoxes that are repressed in everyday discourse, and to elicit 
perverse, disturbing and pleasurable experiences that enlarge our capacity to 
imagine the world and our relations anew”(Bishop, 2011: 11). 

A autora valoriza a arte participativa pela sua capacidade de comunicar tanto para 

participantes como para espetadores, defendendo, assim, as ideias de Rancière sobre a 

igualdade: a existência de um terceiro elemento crucial interpretado e tratado por ambas as 

partes. 

3.5 Gravura e participação – uma interpretação 

  Segundo Claire Bishop, “a arte participativa exige que se procurem novas maneiras 

de analisar a arte que não estejam somente ligadas à visualidade, apesar da forma continuar 

a ser um veículo crucial para a comunicação de um significado” (Bishop, 2012: 7). Nesta 
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afirmação, Bishop sugere que uma atividade, para ter a adesão de um público participante, 

não deve limitar-se à exposição de elementos visíveis de perceção imediata, mas suscitar 

interesse recorrendo à ação coletiva. O mesmo regista ao escrever que “tende a valorizar o 

que é invisível: uma dinâmica de grupo, uma situação social, uma mudança de energia, o 

desenvolvimento de consciência” (Bishop, 2012: 6). 

A experiência da aprendizagem e a sensação de descoberta são motivações para o 

público participante. Há, contudo, que avaliar em que medida esse entusiasmo está 

presente na passagem de algo invisível para algo visível. Transposta para o exercício da 

gravura, teria na matriz o elemento “invisível” e na prova o elemento “visível”. 

Considerando que o artista é um sujeito distanciado do trabalho no momento de impressão 

da prova, ele coloca-se numa situação semelhante à dos participantes de um projeto 

artístico ou dos espetadores que assistem ao desenrolar do acontecimento. No 

documentário Gravura: esta mútua aprendizagem, diz-se que “a gravura é aliciante como 

prática...na tiragem de provas, há ali um ritual”22. À revelação da prova corresponde uma 

reação de surpresa, em que se constata o fracasso ou a superação, resultados contrários que 

mexem com o quadro de expetativas. 

É na revelação que se apura a prova como concretização visual da matriz. Como 

defende Catarina Patrício, “a matriz não é um fim de si mesmo, e necessita da aprovação da 

prova na sua concreção ao visível e ao espaço público” (Patrício, 2008: 118). 

                                                 
22 Declarações no documentário de MELO, Jorge Silva - Gravura: esta mútua aprendizagem. 
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4. PROJETO PRÁTICO 

4.1 Apresentação do projeto prático  

O trabalho prático procura registar a participação do público quando colocado 

perante uma instalação de um trabalho de natureza gráfica por revelar. Esta instalação 

inclui as matrizes e as provas. Contudo, nenhum dos elementos se encontra a descoberto. 

Trata-se no fundo de uma simulação do ambiente de tiragem de provas numa oficina de 

gravura, no momento em que a folha continua na superfície da matriz, escondida do olhar 

do impressor/observador, até ser retirada, instante em que é dada a ver. A tarefa do 

público, entendido como participante e construtor da obra, passa por retirar os fragmentos 

de papel, revelando aqui não só a prova como também a matriz que lhe dá origem. O 

objetivo é criar o impulso para sensação de descoberta. A composição da imagem é 

conseguida gradualmente com a participação de um número maior de pessoas. Uma vez 

reveladas matriz e prova, procura-se criar um momento para observação e reflexão. 

  A imagem desenhada e gravada representa diversas etapas no trabalho em 

calcografia, numa oficina de gravura. Note-se que cada figura ocupa uma respetiva função 

num sistema em que o objetivo é comum: a impressão de uma gravura. Assim, esta imagem 

demonstra a necessidade de colaboração no modo de trabalho, de um ponto de vista 

tradicional e oficinal. 

A opção por um suporte de grandes dimensões é proporcional ao tipo de atividade 

que se pretende desenvolver - a interação do público na composição da obra. Uma outra 

ligação que se pretende estabelecer com este formato é a ilusão de criação de um mural, 

uma outra forma artística que se associa ao ideal de arte acessível a todos. Assim, neste 

trabalho prático conjugam-se três meios usados pela “arte democrática”, para chegar a um 

público mais alargado: a concepção gráfica e respetiva concretização técnica da gravura, a 

instalação em mural e a composição e dimensão performativa através da arte participativa. 

A técnica de gravura em metal foi uma escolha assumida. Apesar do processo do 

desenho estar presente no trabalho de gravura, em algumas técnicas a passagem da imagem 

para a matriz é menos natural (como é o caso das técnicas de gravura em relevo: 
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xilogravura e linóleo). Por esse motivo, optou-se pela calcografia, com técnicas como a 

ponta-seca e o verniz mole que permitem uma destreza gestual fluida, a técnica de água-

forte que permite o domínio da linha e a técnica de água-tinta para a atribuição de valores e 

apontamentos de luz e sombra. Note-se, aliás, como a água-forte e a água-tinta são dois 

modos adequados para tratar duas das cinco aptidões do desenho de Betty Edwards: o 

contorno e os valores.  

Os processos de litografia são porventura os que mais se aproximam do desenho 

quanto à gestualidade e naturalidade, uma vez que a superfície da matriz não oferece 

resistência e o riscador é um lápis ou uma barra litográfica que muito se assemelha a um 

pastel de óleo ou um lápis de cera. Já o suporte matricial é uma pedra calcária de grande 

peso e difícil de transportar. Dado que se procura incluir a matriz na exposição, seria mais 

complicada a sua instalação, o que constitui mais uma razão para considerar que a gravura 

em metal seria o processo indicado para executar este trabalho prático.  

O momento de revelação da prova é também o momento de revelação da matriz. É 

neste momento que se conhecem os sulcos da matriz que, por sua vez, são a origem do 

desenho da prova. O facto da matriz em metal criar um efeito de espelho nas áreas sem 

desenho constitui um fator adicional de interesse à medida que a peça se vai descobrindo. 

Figura 4 – Registo de participação do público com a obra na Biblioteca Municipal Palácio dos 
Coruchéus, em Alvalade, Lisboa. 
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Figura 5 - Fotografia do projeto final, visto de trás, na Biblioteca Municipal Palácio dos Coruchéus, 
em Alvalade, Lisboa. 
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Figura 6 - Fotografia do projeto final, visto de frente, na Biblioteca Municipal Palácio dos 
Coruchéus, em Alvalade, Lisboa. 
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CONCLUSÃO 

 

A arte de gravar surge associada à arte de desenhar, pois ambas resultam de um 

equilíbrio entre os processos mentais e os processos mecânicos. No ato criativo de 

desenhar, o processo articula o desenho interior que o artista concebe mentalmente e o 

desenho exterior que é elaborado física e gestualmente num suporte, sendo uma conversão 

ao visível facilitada pela perícia do desenhador. No caso da gravura, a este processo de 

desenho mental e desenho exterior acrescentam-se os conhecimentos e exploram-se as 

possibilidades dos meios gráficos da reprodutibilidade, tendo em vista os objetivos 

pretendidos. Trata-se, portanto, de um ato criativo e artístico, baseado no desenho, em que 

uma imagem concebida pelo artista é concretizada através do movimento gestual e manual 

que, com a prática do desenho e com a familiaridade dos meios da gravura, se transmite 

mais facilmente para o suporte matricial. A essência do desenho está presente tanto na 

matriz como na prova: a realização da matriz constitui o momento em que o artista recorre 

à perícia e prática do desenho enquanto processo físico e a tiragem da prova corresponde a 

um espaço de visibilidade da imagem. O processo criativo da gravura permite ainda 

desenvolver um trabalho faseado mediante intervalos em que se vai desenvolvendo a 

revelação da prova. 

A experimentação traduz-se na capacidade do artista abraçar o acaso e aceitar 

resultados imprevisíveis e inexplicáveis. Uma atitude recetiva para experimentação é um 

fator assinalável quer no desenho quer na gravura, e permite alcançar efeitos que não os 

previstos. Verificou-se também que este processo no desenho tem semelhanças práticas na 

gravura. A experimentação integra as possibilidades da gravura pelos meios indiretos que 

frequentemente se utilizam (intervenção dos ácidos e outros componentes) e a capacidade 

de obter imagens diferentes a partir da mesma matriz (apenas possível devido à caraterística 

da reprodutibilidade inerente à própria gravura). 

O processo criativo da gravura está marcado pelo caráter colaborativo que o modo 

de trabalho envolve, caraterística que surge como um ponto positivo na criação artística. A 

Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses – Gravura que soube reabilitar a 
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gravura em Portugal, nasceu da partilha de conhecimentos e interesse comuns de um grupo 

de pessoas, com e sem formação artística, que gostavam de gravura e queriam desenvolver 

uma aprendizagem em conjunto. O contacto que tiveram com artistas estrangeiros e a série 

de cursos que realizaram foram atividades que contribuíram para o enriquecimento geral do 

público e marcaram positivamente os próprios membros organizadores que assim 

descobriram novos meios e técnicas e alargaram os seus horizontes na criação artística.  

No exemplo da SCGP, como noutros, conclui-se que a natureza colaborativa 

associada à prática gravura é um fator relevante no incentivo à experimentação e 

consequentemente na valorização da gravura como modalidade artística, autónoma e com 

capacidade de se reinventar e inovar em diversas vertentes. 

  O estudo de Walter Benjamin é ainda hoje uma referência quando se trata a relação 

da arte com o público. No entanto, é através de investigações como as de Georges Didi-

Huberman e de José Quaresma que se atribui à gravura a validade artística e o estatuto de 

objeto autêntico, numa aceitação do múltiplo como potencial, ao nível da expressão 

artística (através das possibilidades experimentais que a reprodutibilidade oferece), da 

aproximação pelo contacto (quando reveladas as suas qualidades na instalação) e da 

curadoria (com as particularidades da simultaneidade e itinerância expositiva). A 

possibilidade de apresentar a gravura em diversos contextos coloca-a no domínio da esfera 

pública, um espaço onde desde sempre se moveu, comunicando e transmitindo as ideias do 

artista de modo acessível a um público mais alargado. 

Paralelamente, a performance e sobretudo a arte participativa realçaram o lado de 

comunicação e de estímulo da reação do público. As barreiras entre autor e plateia são 

esbatidas, criando uma abordagem mais direta. A performance e a arte participativa recriam 

situações únicas e irrepetíveis, quer para quem concebe um determinado projeto quer para 

quem participa, uma vez que os resultados são sempre diferentes e inesperados. Ainda que 

o trabalho esteja direcionado para obter uma determinada resposta, a respostas dos 

espetadores são genuínas e diferem de pessoa para pessoa.   

Como foi possível verificar na atividade que decorreu na Biblioteca Municipal 

Palácio dos Coruchéus, o trabalho prático resultou num exercício dinâmico, onde se 

registaram reações de surpresa e sobretudo de curiosidade por parte dos participantes. Esse 
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interesse em obter mais informações sobre o modo como a imagem passa da chapa para o 

papel notou-se sobretudo após a imagem estar composta por todas as partes. Constituiu 

ainda, para alguns, um momento lúdico na criação de composições aleatórias, alternando na 

disposição dos fragmentos de papel. 

O público foi levado a participar e a observar o desenvolvimento da ação, em que 

os dois elementos que fazem parte da gravura tradicional - a matriz e a prova - foram 

gradualmente revelados. No decorrer da atividade, também a composição da imagem se 

tornou visível, facilitando a compreensão do funcionamento e da dinâmica da gravura num 

espaço de trabalho comum a vários artistas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista a Paul Coldwell 

A presente entrevista foi realizada no dia 9 de Julho de 2013, na sequência do 

programa RÉPLICA (residência artística, ciclo de conferências e masterclasses), que 

decorreu na Oficina Bartolomeu Cid dos Santos (OBS), em Tavira. As questões foram 

colocadas a Paul Coldwell, artista e professor na University of Arts London, no sentido de 

compreender a sua colaboração com a artista Paula Rego na série de gravura Nursery Rhymes 

e observar as caraterísticas que resultam do desenho e das técnicas de gravura. 

 

1 - When you wrote about Paula Rego’s work process, you mentioned that 

she normally took the plates to her studio and then she drew it there. – Yes. – How 

was it really to work with her? – What would happen is that I would prepare an etching 

plate for her, generally with the hard ground on. And then she would take those away and 

draw in her studio, on the plate, and bring them to the studio the following week. At that 

point there would just be line drawing; so the first thing we would do would be to etch the 

very simple line drawing. And then we would start on the aquatint, working progressively 

from light to black – So in some cases also you would have to change the final print, 

you would have to change the process – Yes, some plates happened very quickly, some 

plates were resolved in a day. Other prints were cleaned of over and over again, and 

sometimes sanded with an electric sander and then polished back. In a way each print was 

very different. In most cases the fundamental drawing stayed very much the same but she 

would make lots of corrections on the drawing before it came to me… – So you also had 

some intervention in her work, in her drawing work? – Intervention hum…she would 

ask me my opinion a lot and I think she valued that opinion so I was quite fortunate. It was 

quite an exciting time. In a way, I wasn´t a professional printer, I had a studio in the back 

of my kitchen, tiny, it was very tiny. We knew Paula before she had really become well 

known in England and Paula was very loyal. Some of the big print studios in England were 

trying to get her to work with them. However she prefered to come to me at my house on 

a Saturday morning and we developed a very intense friendship. I think the other thing is 
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that we were both artists so we would talk all day long about art when we weren’t talking 

about technical things. It was a life changing experience for me. I mean, we both where 

learning and trying things out together and my understanding of her work and her needs 

grew. I think it was also life changing for Paula because I think through me she was able to 

make the prints she wanted to make. It also had a veil of secrecy over it. You see, when we 

started on the project I was sworn secrecy. Paula said: “I got a project to do, it’s completely 

secret, no one must know, I just need to see how it goes” and we started working on the 

Nursery Rhymes and then after about six weeks it was obviously going very well. I felt as if 

I were a very trusted friend, it made me feel very special. 

 

2– How different would the Nursery Rhymes series be if it had been 

developed using another technique besides aquatint or etching, for example, if she 

did it in lithography, would it have the same strength or intention? – No. The thing is 

I think that etching reminded her of children’s illustrations and the kind of intensity. The 

thing is that in etching you can work on a small scale and still have a lot of detail in it. And 

also I think that the sharpness of the line in etching and the fact that aquatint is the 

equivalent of colouring in was ideally suited to her at that time… 

I think that also through the etching she drawn on three main things: one is the children’s 

illustration and that is British/English tradition; the other thing is Goya; and also, in a way, 

the tradition of Portuguese ceramics, the tiles: there you have a line drawing and then two 

or three tones which is very much the same has aquatint, it is very close. – Like etching 

being the line and the aquatint being the painting tiles. That is well thought. 

 

3- Printmaking is like a shared art, the object is shared, just like the 

knowledge of it. I find it curious that in printmaking everyone has its way of adding 

some idea to improve the work; it is something that is done together. I think that’s 

what I really enjoy about printmaking. Because it is a shared art, the technical 

process also helps in the way people are working. – And also it is generally the first 

way you engage in having an original artwork. Most people start collecting, by starting with 
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a print here or there. Actually, our house is full of prints. They are central to my life, they 

are windows. The print is a container of an idea. All artworks, if they are of any value, 

encapsulate an idea and that’s the way that we understand how other people think. I’m very 

curious about how other people view the world. Prints are openings, little portals into 

alternative ways of looking and out of that you forge your own philosophy, you begin to 

gravitate towards certain kinds of thinking and you begin to understand that you are a 

certain kind of person. You begin to understand that you are more drawn to certain ideas 

that others and it helps you understand yourself. 

 

4 - The other question, it’s about printmaking and drawing. Printmaking 

and drawing have a mutual connection but, besides the printmaking’s reproductive 

character, what graphic qualities can printmaking achieve that drawing methods 

can’t? – It’s best to think of them as different instruments in an orchestra. A violin has one 

kind of range, a drum has another and it would wrong to think that the drum should sound 

like the violin. So in some ways printmaking extends the possibilities of drawing. It offers 

different strategies because you’re working much more with the kind of predetermined 

process so you have to think that through. In a way, you have to understand the technique 

in order to use it. With printmaking you work in stages and in each of those stages you 

actually have to make conscious decisions while in painting or drawing you can stay in the 

moment. In printmaking you have to step outside that moment and engage in the process 

and then re-engage. In a way that is one of the things I found really useful about 

printmaking because I found those intervals…when you have done as much as you can and 

then enter into process before taking a proof. I find that very useful time for me to 

understand what I’m trying to do. So time is fractured, in printmaking, time is broken into 

stages. – It’s like you have to make a certain decision and in drawing it’s more fluid, 

you don’t have to stop and think about the result.  

 

5- About the mistake and embracing the mistake, about accepting it or not. I 

also find it interesting, in printmaking there are the acids… – There’s lots of 

variables, processes, things can go wrong or they can come out not how you planned. I 
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suppose the danger is getting so clever that you know what is going to happen and then it 

becomes boring. So it’s a mixture between thinking  you’re sufficiently well prepared that 

you are not going to look stupid, but on the other hand things are only worth winning if 

there’s a chance you might lose. It comes down to these things, the risk.  

 

6- One last question. It is also about printmaking and drawing, about 

applying watercolor. Can that also be a connection between drawing and 

printmaking. It’s not purely a print but it’s not also a drawing, it is like a mixed 

technique. – Paula… lots of her etching are hand-coloured and she really liked that 

tradition of the hand-coloured engraving, once again back to children’s illustration. 

Obviously it brings an aspect of drawing into printmaking but in the end it is about making 

an image. Hand-colouring and etching: it might do or it may not.  
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Anexo 2: Trabalho prático paralelo: Minerva da Beira 

Ao longo da dissertação e do trabalho prático, surgiu a oportunidade de explorar 

uma antiga tipografia em Viseu, a Tipografia Minerva da Beira. O espaço ficou desativado 

pós a morte do proprietário, ainda que se tenham preservado as máquinas originais, as 

ferramentas e o vasto conjunto de tipos e ilustrações próprias para os trabalhos 

tipográficos. O projeto Deste Lado do Mundo, fundado e impulsionado por Vítor Rodrigues e 

Filipa Monteiro, procurou recuperar a tipografia, com um sentido de respeito pela história 

e pela boa utilização dos recursos, mas também de descoberta, promovendo a 

experimentação e abrindo o leque de possibilidades de componente gráfica e não só. A 

máquina Minerva Simplex que se encontrava desmontada foi então reconstituída peça a 

peça e posta a uso.  

 

Figura 7 – Minerva Simplex 
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O sistema de impressão usado na tipografia encontra semelhanças na gravura em 

relevo, uma vez que a tinta aplicada no suporte matricial fica instalada à superfície, através 

de um rolo. A imagem impressa é aquela que está gravada em relevo. Após a compreensão 

do funcionamento da Minerva, simultaneamente manual e mecânico, surgiu a ideia de 

desenvolver uma matriz que pudesse ser usada na máquina. Assim, foram realizadas duas 

matrizes em que se representou a própria Minerva. Os desenhos foram feitos com aparo e 

tinta-da-china sobre folha de poliéster, um suporte translúcido que permitiu a posterior 

passagem para o ecrã de serigrafia.  

 

Através do processo serigráfico, uma chapa de cobre (lixada e polida) recebeu a 

tinta, ficando deste modo protegida nas zonas que não se queriam mordidas pelo ácido. As 

chapas foram colocadas numa tina de ácido até ficarem suficientemente corroídas, 

apresentando um relevo de aproximadamente 1 mm. 
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Com a função de imprimir composições idênticas de modo rápido e eficiente, a 

Minerva foi revisitada do ponto de vista experimental, indo além da capacidade de 

reproduzir imagens semelhantes e valorizando o potencial artístico da disparidade dos 

resultados. Neste projeto paralelo foram realizados vários exercícios, testando a impressão 

em suportes diferentes e/ou variando aplicação da tinta. Foram usados diversos tipos de 

papel (craft, translúcido, duplex, texturado…) assim como tecidos, tule e fios. A tinta 

utilizada para a impressão foi sempre tinta de offset preta. No entanto, foi dado um 

acabamento diferente às impressões, recorrendo a um conjunto de pós: dourados, 

prateados, vermelhos, verdes e azuis. A sobreposição de impressões foi também uma 

possibilidade testada em certas provas. 
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Figura 8 – Composição com as diversas provas do trabalho prático paralelo 
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Anexo 3: Estudos para imagem 

 

Figura 9 - Desenho a tinta-da-china sobre papel com aparo 

Figura 10 - Desenho a tinta-da-china sobre papel com aparo 
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Figura 11 – Desenho a grafite sobre papel 

 

Figura 12 – Desenho a sanguínea sobre papel 
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Figura 13 – Desenhos primários de grafite sobre papel vegetal 

Figura 14 – Provas de estado (fase I) 
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Figura 15 – Provas de estado (fase II) 

Figura 16 - Provas de estado (fase III) 
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Figura 17 – Prova final, primeira imagem 
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Figura 18 – Prova final, segunda imagem 
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Figura 19 – Prova final, terceira imagem 
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Figura 4 – Fotografia tirada na Biblioteca Municipal Palácio dos Coruchéus, Lisboa 

Figura 5 – Fotografia tirada na Biblioteca Municipal Palácio dos Coruchéus, Lisboa 

Figura 6 – Fotografia tirada na Biblioteca Municipal Palácio dos Coruchéus, Lisboa 

Figura 7 – Fotografia de Vítor Rodrigues 

Figura 8-19 – Imagens de autoria própria 
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CD: Registo vídeo dos processos 

 

Projeto Prático 

- Realização da matriz 

Duração 00:09:30 

Imagens captadas na sala de gravura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa, em 2014. 

Músicas: Norton – “Satellites”; Norton – “Directions” (www.nortonmusic.net) 

- Impressão das provas 

Duração 00:03:38 

Imagens captadas na sala de gravura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa, em 2014. 

Música: Osiris – “Eterno Retorno” 

- Participação do público 

Duração 00:03:59 

Imagens captadas na Biblioteca Municipal Palácio dos Coruchéus, em Alvalade, 

Lisboa, 2014 

Música: Rodrigo Leão – “ O Navio Farol” 
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Projeto Prático Paralelo 

- Minerva da Beira: do desenho à matriz 

 Duração 00:06:31 

Imagens captadas na sala de gravura e na sala de serigrafia da Faculdade de Belas-

Artes, da Universidade de Lisboa, em Setembro de 2014 

Música: Rodrigo Leão – “ O Encontro” 

- Minerva da Beira: da matriz à prova 

Duração 00:04:24 

 Imagens captadas na Tipografia Minerva da Beira, em Viseu, em Setembro de 2014 

Música: Rodrigo Leão – “Aviões de papel” 
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