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 DVD
GRAVURAS DE MARIA BONOMI

 Ficha técnica
Gênero: Documentário com a artista em momentos da sua produção.

Palavras-chave: Gravura; xilogravura; litogravura; gravura em
metal; forma; textura.

Foco: Linguagens Artísticas.

Tema: O trabalho da artista-professora conceituando a gravu-
ra e mostrando as técnicas de xilogravura, litogravura e gravu-
ra em metal.

Artistas abordados: Maria Bonomi, Lasar Segall e Lívio
Abramo, além de artistas com obras em espaços públicos.

Indicação: Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Direção: Cacá Vicalvi.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2000.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
Em três blocos, são apresentadas a artista Maria Bonomi, sua
obra na linguagem da gravura e suas principais técnicas. Cada
uma das técnicas é mostrada distintamente, permitindo o uso
do documentário em blocos isolados. A primeira apresentada é
a xilogravura e, no segundo bloco, a litogravura. A artista tam-
bém dá esclarecimentos sobre a autenticidade da cópia e pro-
cedimentos técnicos com o apoio do impressor. No último blo-
co, são mostrados os procedimentos da gravura em metal e os
instrumentos básicos para a incisão na matriz e suas variantes.
É enfatizado como a obra da artista alterou o significado da
gravura, deixando de ser uma arte intimista para adquirir gran-
des formatos e ganhar presença em espaços públicos.
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 Trama inventiva

Falar sem palavras. Falar a si mesmo, ao outro. Arte, lingua-
gem não-verbal de força estranha que ousa, se aventura a to-
car assuntos que podem ser muitos, vários, infinitos, do mundo
das coisas e das gentes. São invenções do persistente ato cri-
ador que elabora e experimenta códigos imantados na articula-
ção de significados. Sua riqueza: ultrapassar limites processu-
ais, técnicos, formais, temáticos, poéticos. Sua ressonância:
provocar, incomodar, abrir fissuras na percepção, arranhar a
sensibilidade. A obra, o artista, a época geram linguagens ou
cruzamentos e hibridismo entre elas. Na cartografia, este
documentário é impulsionado para o território das Linguagens
Artísticas com o intuito de desvendar como elas se produzem.

 O passeio da câmera
A câmera nos convida à proximidade, tanto com a artista, como
com os trabalhos e processos que ela nos mostra. Em três blo-
cos distintos, o documentário apresenta a artista Maria Bonomi,
em seu ateliê e na Gráfica Arte Magnus, falando sobre três for-
mas de fazer arte sobre papel. O contato com Lívio Abramo
leva Bonomi a trocar a linguagem da pintura, com suas telas e
pincéis, pela linguagem da gravura, com suas matrizes e os ins-
trumentos usados pelo artista gravador.

O documentário é uma encantadora aula da professora-artis-
ta, mostrando os processos de: xilogravura, litogravura e gra-
vura em metal. Uma técnica em cada bloco, abordando suas
características próprias, suas ferramentas, suas matrizes es-
pecíficas, seus diferentes processos de impressão, suas origens.

Ao mesmo tempo, Bonomi vai revelando a consciência do traba-
lho da mão no ofício do gravador, seja nos entalhes na madeira ou
na pele granulada da pedra, estabelecendo conexão com o gesto
secular de artista-artesão. Segundo Bonomi, seja qual for a mo-
dalidade ou técnica utilizada, o artista gravador estará sempre
criando imagens e fixando uma emoção por meio de uma matriz.
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É possível, ainda, conhecer a gravura de Bonomi ampliada e
com outros significados, quando a artista decide interagir com
o espaço urbano, ao lado de obras de artistas como Marcelo
Nitsche e Aguilar.

O documentário possibilita proposições pedagógicas em vári-
as direções. Está alocado em Linguagens Artísticas, compre-
endendo a gravura como uma das linguagens da arte dotada
de um sistema específico, mas pode-se, também, focalizar as
questões de Forma-Conteúdo e a singularidade de sua
Materialidade (matéria, suporte, técnica), Saberes Estéticos e

Culturais com a história da arte tomando a gravura e a abstra-
ção como referencial; as Conexões Transdisciplinares com a
literatura de cordel, poesia e os processos de criação, desde a
idéia, o encontro com a matéria, até a produção e a impressão.

Sobre Maria Bonomi
Reproduzir o sulco, que é o que me interessa... na madeira ou nou-
tro material que me dê a reação emotiva e afetiva e tecnicamente
perfeita da madeira... porque a preocupação básica é o sulco, a
abertura... a invasão da matéria.

Maria Bonomi1

Maria Bonomi nasce em Meina, na Itália, no ano de 1935, filha
de mãe brasileira e pai italiano. Em 1946, chega a São Paulo. A
partir de 1951, estuda pintura e desenho com Yolanda Mohalyi
e, posteriormente, com Karl Plattner. Ao ver uma exposição de
Lívio Abramo, ela comenta: “Entrei numa exposição dele e fi-
quei extremamente impressionada. Foi uma revelação des-
ta luz, desta intimidade, destes pequenos planos... Eram
pequenas superfícies que tinham uma importância enorme...
É como se você estivesse entrando em paisagens infinitas.
Aquilo era simultaneamente enorme e pequenino, era algo
de transformação, de magia”2 . Depois disso, a decisão é es-
tudar xilogravura com Abramo, o que a coloca no ateliê do artis-
ta em 1954. Realiza sua primeira exposição individual em 1956,
em São Paulo e, no mesmo ano, recebe uma bolsa de estudos
para curso no Pratt Institute Graphic Center, em Nova Iorque.



4

Ao mesmo tempo, estuda gravura com Hans Müller e teoria da
arte com Meyer Schapiro, na Columbia University, NY. Mais
tarde, em 1959, no Brasil, freqüenta a Oficina de Gravura em
Metal orientada por Friedlander, no Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro. Em 1960, juntamente com Abramo funda o Es-
túdio Gravura e torna-se sua assistente até 1964.

Com uma gravura em grande escala, onde explora padrões abs-
tratos, mas, segundo a artista, contaminada de uma figuração
apreendida nas coisas que vê no seu cotidiano, ela se torna co-
nhecida no Brasil e no exterior. A partir dos anos 70, passa a de-
dicar-se também à escultura, realizando altos e baixos relevos em
concreto, de grandes proporções, destinados a espaços públicos.

Bonomi afirma: ¨Encontrar a composição de uma gravura não é
fácil, ela acontece a partir de uma combinação de idéias, cores,
texturas, posição da matriz num registro”. A escolha e a grava-
ção das matrizes de xilogravura, com madeiras moles e du-
ras, permitem o jogo de construção de sulcos e variações de
texturas e deram à Maria Bonomi a consciência da importân-
cia do sulco como um valor construtivo da matriz controlada
pela mão do gravador. Essa emoção se amplia quando passa
para outros materiais como o poliéster ou o concreto e permite
que sua idéia ganhe corpo em obras públicas de grande porte como
na Av. Paulista ou na Estação da Luz em São Paulo3 . Essa última
é a maior obra de arte pública realizada pela artista, que montou
uma equipe com artistas convidados, quatro artesãos e algumas
centenas de voluntários. É uma homenagem a todos os imigran-
tes que, como ela, ajudaram a construir essa metrópole.

Os olhos da arte
A gravura começa pela idéia. É essa idéia que eu carrego para um
pedaço de madeira... Eu não posso desenhar uma gravura. Toda gravu-
ra propõe uma percepção da matéria, dos instrumentos completamen-
te diferente... Você não acrescenta matéria, como na pintura ou no de-
senho. Você tira a matéria, você trabalha com o conceito de vazio...

Maria Bonomi

A gravura, como uma das linguagens da arte, tem seu próprio
alfabeto, seu próprio modo de expressão e processos, matiza-
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dos por cada artista
que se expressa atra-
vés dela. Para Maria
Bonomi, “a xilo é tam-
bor... a lito seria o vi-
olino... e o metal se-
ria, talvez, o piano...”
Todos esses proces-
sos são permeados
por experimentações
pessoais dos artistas,
caracterizando a arte
da gravura como uma
linguagem de infinitas
possibilidades técni-
cas e artísticas. Como

mestre e artista, Bonomi nos apresenta, no documentário, as
especificidades dos modos de criar a linguagem da gravura.

A xilogravura se define pela imagem gravada em relevo.
Os sulcos cavados sobre a matriz operam como vazios,
como marcas em branco, quando impressas na superfície
do papel. Seu surgimento se dá em conseqüência da deman-
da, cada vez maior, do consumo de imagens e livros sacros a
partir da invenção da imprensa por Gutenberg. No século 20,
artistas como Picasso, Matisse e os expressionistas alemães,
entre outros, impulsionaram a linguagem da xilogravura como
poderosa expressão artística, abrindo caminho para as experi-
mentações próprias da arte contemporânea.

Já na litogravura (lithos=pedra e graphein=escrever), são
as marcas de materiais gordurosos como crayon e tusche,
que permitem diferentes texturas, graus de luminosidade
e demais recursos gráficos. Tais marcas são deixadas so-
bre a pedra calcárea e transportadas, fielmente, para a
superfície do papel. Essa é uma técnica planográfica e, por-
tanto, relevos, sulcos ou incisões não apresentam função. O
princípio de que a água repele o material gorduroso levou Alois

Maria Bononi - Epopéia Paulista, 2004

Estação ferroviária de São Paulo – Estação da Luz. Painel de

73m de comprimento e 3m de altura. Composição de 150

placas de concreto moldadas a partir de matrizes gravadas

pela equipe da gravurista.
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Senefelder, na Alemanha, a criar, em 1796, essa modalidade
de gravura que muito revolucionou a indústria gráfica.

Porém, o que define a gravura em metal ou calcogravura (do
grego Khalkòs – cobre) é a impressão das marcas sulcadas
ou incisas na superfície da chapa de metal, feitas de duas
maneiras: direta, em que o artista desenha diretamente com uma
ponta, buril ou berceau, e indireta em que o desenho do artista
é gravado pela ação de um mordente (solução de ácido) depois
que ele fere a película de verniz protetora da superfície de metal.

O processo de gravação da xilogravura4  e de impressão da
litografia5  é realizado com o impressor em conjunto com o artis-
ta. Como a reprodutibilidade é uma das características da gra-
vura, cada imagem impressa é um exemplar original e o conjunto
desses exemplares é denominado tiragem ou edição. O artista
determina o número definitivo para o total da edição e pode in-
dicar também se foi ele mesmo quem imprimiu as gravuras.

Devido a essa característica marcante, a gravura tem possibilidade
de maior difusão na sociedade. Isso é ampliado pela obra de Bonomi,
que também a torna arte pública, já que suas matrizes e imagens
ganharam grandes dimensões e se instalaram em lugares públicos.

Trabalhando sempre com os mesmos instrumentos básicos e
tradicionais, as goivas, o buril e a faca, ela seleciona os blocos
de madeira, também materiais simples, uns com mais dureza,
outros com menos dureza, permitindo variações de corte. Por-
tanto, não há nada de tão extraordinário com o qual a artista
cria sua obra. Então, o que faz com que suas imagens sejam
fortes e cativem o nosso olhar? Talvez, o mesmo motivo que
despertou em Kandinsky um novo interesse na arte: a abstra-
ção. Observamos que nas gravuras de Maria Bonomi não há
interesse por qualquer representação do mundo real, mas pela
valorização da pura visualidade. Ela diz: ¨Você tem que se li-
gar na imagem, essa imagem que tem origem emocional¨.

Essa ligação com o emocional, com o interior ou com a necessidade
interna, com a percepção da matéria é a base do que ficou conhe-
cido como arte abstrata ou não-objetiva. Os artistas que se inse-
rem nessa categoria da arte, sendo Kandinsky o mais conhecido
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entre eles, estão interessados
em criar imagens que não vêem
no mundo real. Para isso, eles
usam a imaginação, isto é, se
atêm ao mundo da não-figura-
ção pelo uso de elementos co-
mo linha, cor, textura, luz, som-
bra, entre outros. Os exemplos
de Kandinsky, Tapies e Bonomi
ilustram bem a arte abstrata.

O uso da imaginação, na
criação de formas e com-
posições de imagens har-
moniosas, é conduzido por
Bonomi de maneira lúdica,
mas, ao mesmo tempo, de
maneira bem precisa e cui-

dadosamente pensada e calculada. Nesse processo de
criação, a artista tem o cuidado de selecionar a idéia e
os materiais, relacionar e integrar os dados do mundo
externo e interno, de transformá-los dando novos signi-
ficados à produção. Por isso, Maria Bonomi, mesmo reali-
zando uma arte abstrata, se considera figurativa, porque ela
sempre parte da experiência com o mundo visível de coisas
reais, quando olha a natureza, a água ou micro organismos
através do microscópio. No entanto, como acontece com
Kandinsky, Tapies e tantos outros artistas abstratos, ela
reelabora esta realidade observada e a transforma em pa-
drões de pura abstração.

Sem “experimentar a idéia”, sem o fazer ou transformar os ma-
teriais não poderá existir a forma, assim afirma Fayga Ostrower:

Formar é mesmo fazer. É experimentar. É lidar com alguma
materialidade e, ao experimentá-la, é configurá-la. Sejam os meios
sensoriais, abstratos ou teóricos, sempre é preciso fazer. Enquanto o
fazer existe apenas numa intenção, ele ainda não se tornou forma.
Nada poderia ser dito a respeito de conteúdos significativos nem
mesmo sobre a proposta real. Sem a configuração dos meios não se
realiza o conteúdo significativo.6

Maria Bonomi - Tropicália, 1996

Xilogravura



8

Nesse mesmo sentido, Bonomi afirma no final do docu-
mentário: ¨a gravura é minha verdade. Eu não saberia dizer
nada se não fosse através da gravura... é onde eu acho que
se pode falar do essencial”.

 O passeio dos olhos do professor
Para planejar, comece assistindo ao documentário. Vá regis-
trando suas impressões em seu caderno de anotações ou diá-
rio de bordo. Certamente elas terão grande valia para o seu
pensar pedagógico, pois poderão ajudá-lo a perceber as possi-
bilidades do documentário. Nesse processo, tente refletir so-
bre as questões abaixo:

O que o documentário desperta em você? Em que ele lhe
impressiona?

Que possíveis perguntas o documentário lhe desperta?

Que elementos da linguagem da gravura estão mais eviden-
tes no documentário?

Como Maria Bonomi sugere que suas idéias podem tomar
forma através da gravura?

Maria Bonomi diz que os instrumentos utilizados para gravar
as matrizes de xilogravura são do tempo da roda. Você acha
que as imagens que ela produz trazem as marcas de um tem-
po muito antigo? Por quê?

Qual influência Bonomi recebeu no início de sua carreira ar-
tística? O que caracteriza essa influência?

Qual das três partes do documentário foi mais atraente para
você? Por quê? E para seus alunos, o que você imagina que
eles mais gostarão no documentário?

Considerando que sua escola não esteja equipada com ate-
liê de gravura, que possibilidades de trabalho, a partir do
documentário, você poderá desenvolver com seus alunos?
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 Percursos com desafios estéticos
Se você observar o mapa potencial, verá que é possível discutir e
trabalhar o documentário pela via da linguagem da gravura,
conectando também com o foco Forma-Conteúdo, onde a abstra-
ção pode ser explorada didaticamente. Você, professor, é convi-
dado a dar o toque de sua autoria nas proposições pedagógicas.

 O passeio dos olhos dos alunos

Algumas possibilidades são apresentadas para a exibição do
documentário, mas são apenas algumas sugestões. Transfor-
me-as em sintonia com a sua realidade.

As formas orgânicas estão no mundo. Como pesquisá-las? Su-
gerimos que os alunos as observem e as registrem com lápis,
frottage 7  ou fotografia, manchas na parede, no piso da escola,
em erosões do terreno ou em qualquer fragmento de material
com manchas ou marcas. Seria interessante que fizessem vári-
os desenhos visando à construção de moldes que funcionarão
como uma matriz. A leitura desses trabalhos, das descobertas
e da problematização sobre o processo de trabalhar com uma
matriz pode oportunizar um bom aquecimento para a exibição
do primeiro bloco do documentário. A continuidade desse tra-
balho está sugerida em Desvelando a poética pessoal.

O que os alunos sabem sobre xilogravura? O que acham que
é? O nome informa algo? A partir dessas questões, exiba o
primeiro bloco do documentário e peça aos alunos para ob-
servarem como Maria Bonomi combina as matrizes de
xilogravura. Apresente as questões pensadas para uma pau-
ta do olhar, tais como:

O que Maria Bonomi sugere para se começar uma gravura?

O que você entende por forma orgânica?

O que você entende por técnicas de impressão?

Como é que Bonomi usa o roteiro de impressão? Para
que serve esse roteiro?



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpan
procedimentos

poética da materialidade

suportes

poética da matriz e da imagem impressa

papel, madeira, pedra litográfica,
chapas metálica, fabricação artesanal

matéria industrial: mordentes,
vernizes, matéria orgânica, pigmentos

ferramentas

natureza da matéria

goivas, buril, ponta, faca, pincéis,
lápis litográfico, prensa, carimbos

procedimentos técnicos inventivos,
procedimentos técnicos específicos

Materialidade

ndo

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade ponto, linha, forma, textura, cor

relações entre elementos
da visualidade

ritmo, equilíbrio,
composição

temáticas
não-figurativa: abstração geométrica,
abstração expressionista

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte arte abstrata, arte pública

literatura de cordel, poesia

literatura

Linguagens 
Artísticas

estamparia

linguagens
convergentes

artes
visuais

meios
tradicionais

gravura: xilogravura, litografia, gravura em metal,
monotipias (impressão por estampagem), serigrafia

relação colaborativaprodutor-artista-pesquisador

Processo de
Criação

ação criadora poética pessoal, percurso de experimentação, diálogo com a matéria

ateliêambiência do trabalho

pensamento visual, imaginação criadora   potências criadoras



12

Por que Maria Bonomi diz que a gravura é a matemática
das artes?

Sugira, a cada aluno, pensar nessas questões individualmen-
te e, depois, discuti-las em pequenos grupos. Tente anali-
sar as respostas de cada grupo, levantando outras ques-
tões com o objetivo de provocar idéias que norteiem o fazer
artístico a ser desenvolvido em sala de aula.

A construção de matrizes com bandejas de isopor é um modo
de experimentar o processo da gravura. Observe os seguin-
tes procedimentos:

Recortar a forma da matriz e usar alguma ponta de metal
como um prego ou caneta seca para fazer desenhos
incisos na superfície do isopor.

Colar um pequeno pegador na parte oposta para manu-
seio como um carimbo.

É possível utilizar duas matrizes, uma para cada cor. Um pe-
daço de pano (do tipo perfex), dobrado várias vezes e colo-
cado em uma bandeja de isopor, pode funcionar como uma
almofada de carimbo ou entinte com a ajuda de rolinhos de
espuma. Use tinta guache.

Você pode sugerir a construção de composições criando
padrões de repetição e, em que cada padrão, sobrepor
parte do outro padrão.

Os alunos podem inventar várias combinações. Fale sobre a
idéia de superposição, justaposição e/ ou combinação das duas.

Os resultados serão diversos e é importante perceber as
várias matrizes com formas orgânicas ou geométricas.

É interessante incentivar os alunos a observarem os traba-
lhos realizados e discutir o conceito de abstração, avalian-
do as imagens construídas. Exiba, então, o documentário
inteiro, ou em partes, se preferir. Peça para que eles parem,
quando quiserem comentar algo, como, por exemplo, quan-
do identificarem obras que se aproximam de algum traba-
lho realizado. A relação de todo o processo com o conteúdo do
documentário exibido poderá dar idéias para novos trabalhos.
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 Desvelando a poética pessoal
O desafio deste percurso é motivar o aluno a enveredar pelo seu
próprio caminho na ampliação de sua percepção e busca da cons-
trução de sua poética visual própria, através da criação com for-
mas abstratas, texturas e padrões de repetição.

As sugestões, abaixo, podem ajudar o aluno a deslanchar em sua
pesquisa visual ou produção pessoal. Nesse sentido, a expecta-
tiva é que o aluno desenvolva uma série de imagens e tenha a
oportunidade de apresentá-las e discuti-las em sala de aula.

Se você iniciou o projeto com a pesquisa de formas orgâni-
cas, observando e registrando com lápis, frottage ou foto-
grafia, você poderá sugerir, para os alunos que quiserem, a
continuidade da pesquisa com moldes/matrizes. Por exem-
plo: uma composição, a partir do uso da repetição, deve ser
esboçada em outro papel, seguindo o contorno do molde,
observando a noção de superposição parcial do molde
construído, fazendo, desse modo, o roteiro de impressão (ver
glossário). A composição poderá seguir qualquer estrutura
(espiralada, reticulada como uma malha, circular com um
foco central, ou aleatória). Noutro papel rígido, será vazada
a forma do molde. Com o uso de duas cores distintas e o
processo do pochoir (ver glossário) é possível colorir a com-
posição conforme o registro feito. Incentive os alunos a ob-
servarem cada composição. Levante questões lembrando
o primeiro bloco do documentário. Tente discutir a diferen-
ça entre o processo que os alunos realizaram e o uso que
Maria Bonomi fez das matrizes de xilogravura.

Mediante a coleta de superfícies com várias texturas, pro-
cure construir matrizes observando a relação entre forma e
textura. Se não for possível o uso de uma prensa, você pode
aplicar a tinta com um rolo de espuma e fazer impressões
por meio de frottage.

Pode ser prazeroso criar uma linha de produtos, utilizando a
impressão com matrizes, com motivos abstratos que possam
ser aplicados em capas de livros, padronagens para a indús-
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tria têxtil, design para camisetas, capas de cds ou cartazes.
Se possível, estimule o uso de recursos digitais e/ou a com-
binação desses com técnicas de impressão tradicionais.

 Ampliando o olhar

Pode ser produtivo sugerir a coleta de fragmentos de su-
perfícies com texturas no caminho de casa à escola, e o in-
tercâmbio desse material entre os colegas, com o propósi-
to de engajá-los na discussão de novas idéias, novos faze-
res e novas produções plásticas. É oportuna a motivação
de um intercâmbio de estampas/matrizes entre os colegas
a fim de que experimentem composições que proporcionem
a discussão entre as diferenças que as imagens podem pro-
vocar, seja pelo ponto de vista da aproximação ou da opo-
sição de estilos. Por exemplo, abstração geométrica e abs-
tração orgânica ou mistura desses estilos.

É interessante instigar os alunos a solucionarem a dificuldade
de se fazer impressão de texturas encontradas em superfícies
tridimensionais, sendo essas côncavas ou convexas. Para isso,
o uso de tiras de argila prensada, matéria maleável, pode fa-
cilmente envolver um objeto tridimensional e decalcar a super-
fície com texturas, permitindo, em seguida, voltar à superfície
plana para a entintagem e impressão de estampas.

Alguns museus têm um espaço usualmente chamado de Ga-
binete de Papel8, um espaço permanente para exposição,
conservação e pesquisa onde se pode ver as gravuras em
trainéis e gavetas-vitrines. É também construtivo facilitar a
visita a ateliês de artistas gravadores, a museus e exposi-
ções de gravura, colecionadores de gravura, gráficas e sites
na internet voltados para a gravura. Procure motivar a dis-
cussão sobre técnica, forma e conteúdo observadas nas
gravuras, o nível de abstração e a relação entre gravuras de
caráter tradicional e gravuras contemporâneas.

Se possível, traga alguma gravura para a classe e peça para os
alunos também trazerem. Veja se compreenderam bem o que é
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uma gravura, como linguagem da arte, diferente do uso comum
da palavra, que indica qualquer reprodução. Problematize como
a gravura é numerada, assinada e datada9.

 Conhecendo pela pesquisa
As conexões são sempre instigantes. Assim, estabelecer re-
lações com outras áreas do conhecimento artístico, amplia
o foco do estudo. Pode ser estimulante investigar o que a
literatura ou os próprios artistas falam sobre a gravura.

O Elogio da Xilo

Haroldo de Campos

O elogio da xilo,
A xilo,
O isso da xilo,
O aquilo,
A eira, a beira da madeira,
A xilo,
A arte da xilo.
A feira, o cordel, a bandeira, o cor-
te,
A parte da madeira,
O ferro, o norte,
O recorte do ferro na madeira
A xilo,
O elo da xilo
O azul, o vermelho, o ocre,
O amarelo da xilo.
A doce curva do ferro,
A arte chin da xilo,
A via do índio ou

A voz do afro na xilo,
O aquilo
O doce morder do ferro,
Na eira, na beira, no belo da
madeira.
A xilo,
O solo da xilo,
O fácil, difícil da xilo,
O demo, o pavão, o lampião,
A Vênus da xilo,
O Cristo da xilo,
O isto, a arte, a matéria,
A medida, a mestria,
A madeira da xilo,
O aço, o osso, o dado, o dedo,
O índio, o afro, o chin, o não,
O sim, o sem fim da xilo,
O belo, o solo de cello, da xilo,
A xilo.

É possível estabelecer relações entre o poema de Haroldo de
Campos e o que Maria Bonomi fala no documentário? Quais?

Leia os três textos a seguir e veja como os alunos estabe-
lecem relações entre a fala de Maria Bonomi no docu-
mentário e nas afirmativas de outros artistas dedicados à
gravura, por exemplo:

Jim Dine (Ohio/EUA, 1935), artista plástico norte-americano:

...fazer gravuras é um ato social. Você sai com os gravadores, você
diverte-se, você conversa, você muda. E as idéias surgiam. E a arte da
gravura influencia tudo, quer dizer, todas elas influenciam-se entre si.10
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Lívio Abramo (Araraquara/SP, 1903 - São Paulo/SP, 1992)
gravador e desenhista. Optou, inicialmente, pela xilografia
e mais tarde pela litografia.

Todo artista sofre uma transformação na sua trajetória criativa, ela
não pode ser sempre a mesma. (...) nunca me importei com corren-
tes, com os “ismos¨, sempre fiz o que me agradava. Se, em determi-
nado momento, senti uma atração mais forte por um tema social,
procurei realizá-lo plasticamente de forma conseqüente. Quando ilus-
trei o livro Pelo sertão, do Afonso Arinos, tive que me impregnar da
vida do Brasil no fim do século passado, daquelas lutas entre fazen-
deiros no sertão da Bahia, Pernambuco e Minas gerais, um mundo
inteiramente diferente de tudo o que eu tinha enfocado, dentro da
questão social. Esse mundo fez com que eu visse e desenhasse mi-
lhares de coisas que conhecia, com as quais não me havia preocupa-
do. Isso provocou certa mudança na minha forma.11

Fayga Ostrower (Polônia, 1920- Rio de Janeiro, 2001), pin-
tora, desenhista e gravadora que chegou ao Brasil em 1934,
naturalizando-se em seguida. Autora de livros como Aca-

sos e criação artística, Universos da arte, Criatividade e

processos de criação, A sensibilidade do intelecto e Goya -

Artista revolucionário e humanista.

... senti que não podia ir adiante na arte figurativa, certos temas eu não
conseguia mais resolver. Comecei a questionar temas como a fome, a
miséria, a bomba atômica, um campo de concentração e o comentário
artístico que se podia fazer sobre eles. Para mim Käthe Kollwitz conse-
guia dizer alguma coisa, mas era ainda em circunstâncias diferentes.
(...) Quanto mais eu estudava percepção, estrutura, mais se colocava
o problema da arte. A teoria sem a prática não me interessava, mas na
teoria eu encontrava elementos para uma compreensão.

Até 1960, só quem fazia gravura abstrata (no Brasil) era eu. Havia
vários grupos de gravadores figurativos, uns de uma linha mais rea-
lista e outros de uma linha mais expressionista, como o Darel e a Edith
Behring. Só depois é que surge uma nova geração de gravadores e
muitos deles, não todos, vão para a arte abstrata.12

Para entender e aprofundar o que Bonomi fala sobre concei-
to de vazio, combinação de figura e fundo na composição de
uma gravura, é importante pesquisar sobre a percepção da
forma, sobre a teoria da gestalt. Autores como Donis A.
Dondis e Arnheim têm muito a contribuir nesse estudo. Como
você trabalharia esse conceito? Como você tiraria partido dos
trabalhos dos alunos para a compreensão do conceito?
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 Amarrações de sentidos: portfólio
Os gravadores costumam criar álbuns com textos iniciais e as
gravuras realizadas. Preparar um álbum pode ajudar o aluno a
descobrir os significados do que está estudando, criando, as-
sim, um elo com o fazer artístico, enquanto desenvolve sua
poética pessoal. Portanto, o álbum deve conter croquis ou es-
boços do aluno, registros das etapas de seu projeto, ilustra-
ções de obras de artistas com afinidades com o imaginário dele,
anotações de idéias que geraram a construção de imagens e,
conseqüentemente, do projeto como um todo, e os possíveis
redirecionamentos ou desdobramentos do projeto inicial. Tudo
isso, com uma apresentação estética de qualidade e com uma
marca bem pessoal.

 Valorizando a processualidade
A avaliação é um aspecto importante em todo processo e deve
ser contínua. No entanto, para enfatizar a avaliação e atribuir
um caráter lúdico e, ao mesmo tempo, de reflexão, pode-se
propor aos alunos uma ação dinâmica. Por exemplo, simular
uma ação jornalística com entrevistadores e entrevistados. As
questões advirão da própria turma que poderá discutir em pe-
quenos grupos, dentro dos quais será eleito também o entre-
vistador. O entrevistador se deslocará de seu grupo para fa-
zer questões aos demais enfocando: o processo vivido; o que
perceberam que estudaram e conheceram sobre arte; o que
levam como prazer do projeto; quais os pontos fracos; que
sugestões podem ser dadas.

Esse será também um momento de discernimento de sua ação
pedagógica. Utilize seu diário de bordo e anote suas reflexões:

O que você estudou e conheceu com o projeto?

Que ampliações você percebe em seus alunos em relação à arte?

Que desacertos prejudicaram a ação pedagógica?

Que novas idéias e descobertas ocorreram para a sua ação
pedagógica?
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 Glossário
Água-forte e água-tinta – o primeiro termo indica um processo de grava-
ção indireta sobre matriz de metal, cuja superfície é isolada com verniz
próprio. A gravação se faz a partir do desenho com uma ponta metálica
que permite a remoção do verniz, expondo o metal e mergulhando a matriz
numa solução de ácido nítrico ou percloreto de ferro, sendo este menos
nocivo à saúde ou ao meio ambiente. Já a água-tinta é um processo de
gravura em metal, com a aplicação de breu em pó sobre superfície da chapa
a fim de se obter tons variados. Fonte: CATAFAL, Jordi e OLIVA, Clara. A
gravura. A técnica e os procedimentos em relevo, em cavado e por adição.
Lisboa: Estampa, 2003, p.156.

Gravura – arte de formar matrizes por meio de incisões e talhos, ou fixar
por meios químicos, em metal, madeira, pedra, material sintético, etc.
imagens e elementos gráficos para reprodução e multiplicação por
entintamento e estampagem, manual ou mecanicamente. Fonte: CATAFAL,
Jordi e OLIVA, Clara. A gravura. Lisboa: Estampa, 2003, p.157.

Instrumentos/gravura: berceau – instrumento chato de aço com ponta
arredondada e várias ranhuras com o fim de ferir a chapa de metal em
todas as direções quando deslizada em movimentos laterais sobre a su-
perfície da chapa. A impressão da mesma é de intenso negro. É usado na
técnica de ‘maneira negra’ ou mezzotint. Fonte: CATAFAL, Jordi e OLIVA,
Clara A gravura. Lisboa: Estampa, 2003, p.158.

Brunidor – instrumento de aço, com ponta arredondada, usado na técnica
de maneira negra. Fonte: CATAFAL, Jordi e OLIVA, Clara A gravura. Lis-
boa: Estampa, 2003, p.158.

Buril – instrumento de aço com ponta losangular para gravar a chapa de
metal ou madeira. Diferente da ponta seca, permite um traço mais defini-
do, sem rebarbas. Fonte: CATAFAL, Jordi e OLIVA, Clara. A gravura. Lis-
boa: Estampa, 2003, p.156.

Monotipia – processo de impressão sem uso de matriz, permitindo ape-
nas uma única cópia; podendo ser essa adicionada à impressão de uma
matriz. Fonte: CATAFAL, Jordi e OLIVA, Clara. A gravura. Lisboa: Estam-
pa, 2003, p.158.

Mordente – solução de ácido nítrico ou percloreto de ferro utilizada nos
processos de gravação de matrizes em metal. Fonte: CATAFAL, Jordi e
OLIVA, Clara. A gravura. Lisboa: Estampa, 2003, p.158.

Pochoir – termo francês para designar o método de incorporar a cor a
uma estampa mediante a utilização de moldes vazados e aplicação de tin-
tas com rolo ou pincel. Fonte: CATAFAL, Jordi e OLIVA, Clara. A gravura.
Lisboa: Estampa, 2003, p.158.
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Registro ou roteiro de impressão –  é o desenho feito como registro, a
partir da marcação da matriz usada como módulo para facilitar o
posicionamento da mesma na composição, no momento de se fazer a
impressão. Fonte: DVD: Gravuras de Maria Bonomi.
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 Notas
1 Ricardo RIBENBOIM, Gravura – arte brasileira do século XX, 2000, p. 210.
2 Ibidem.

3 Veja os procedimentos e significado da obra pela artista, que homena-
geia na camada vermelha a imigração do início do século, na faixa amare-
lada, a enorme população nordestina, e no centro da obra, o futuro, no
site: <www.revistaprisma.com.br/especiais/especiais_11_04.html>.
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4 No processo de gravação da xilogravura, aplica-se a tinta na matriz de
madeira gravada com um rolo e coloca o papel pressionando-o com uma
colher de madeira até atingir a uniformidade desejada, obtendo a primeira
prova. A edição é iniciada somente quando todos os testes de cor, regis-
tro, qualidade de papel forem aprovados.
5 No processo de impressão da litografia, submete-se a pedra a uma solu-
ção de água, goma arábica e ácido nítrico, breu e talco que limpa a pedra e
reforça as áreas gordurosas, permitindo a visualização do desenho e a rea-
lização dos testes de cor e registro para a obtenção da primeira prova. A
impressão é obtida pela pressão de trava chamada ratora que desliza sobre
o papel. Quando todos os testes de cor, registro, pressão, qualidade de papel
e densidade de tinta forem aprovados é que a edição é iniciada.
6 Fayga OSTROWER, Criatividade e processos de criação, 1987, p. 69.
7 Frottage é o termo francês que indica a ação de transferir texturas de
uma superfície para outra, mediante o esfregamento de lápis, giz de cera
ou crayons através do papel. É uma técnica empregada com freqüência na
escola, desde a educação infantil.
8 Sobre o Gabinete de Papel, veja em exposições, arquivo de 2001: O pa-

pel da arte, disponível em: <www.mac.usp.br/exposições>

9 Seguindo uma convenção, a gravura é numerada à esquerda e tem a
assinatura a lápis, à direita, pelo artista, garantindo a sua originalidade e
autenticidade. A numeração é feita por uma fração, por exemplo, 1/50 a
50/50, onde o número de baixo representa o total da tiragem e o de cima
o número da cópia dentro da tiragem. Não há diferença entre a primeira ou
a última impressão, mas a gravura com menos tiragem é mais valiosa. Uma
edição de gravuras compreende todas as provas numeradas além das
Provas de Artista (PA), que correspondem geralmente a 10% da edição,
Prova de impressor (PI), e Prova de Apresentação (PAP), que se destina
à casa editora da gravura. Todas estas gravuras são consideradas origi-
nais, passíveis de comércio. As gravuras designadas (HC), Hors Comerce,
não podem ser comercializadas. Além da edição normal, o artista pode fazer
uma especial, em papel diferente ou em outra cor. Nesses casos, esta
edição será numerada em algarismos romanos.
10 Ricardo RIBENBOIM, Gravura – arte brasileira do século XX, 2000, p. 226.
11 Pires FERREIRA, (org.). Gravura brasileira hoje  – depoimentos, 1997,
p. 127.
12 Ibid., p. 118.






