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O DESENHO NA GRAVURA DE CLEBIO MADURO 
 

Carlos Murilo da Silva Valadares - Serpro 
 
 
RESUMO: O artigo discute o desenho como elemento estruturador do pensamento na 
gravura em metal de Clebio Maduro. Buscaremos entender em que medida as habilidades 
próprias do desenho incidem neste processo.  O estudo destes aspectos partirá de 
entrevista concedida pelo professor Clebio Maduro, que o questionou acerca de seu 
pensamento relativo ao desenho. Resgataremos também as falas de outros de artistas e 
pensadores acerca de suas ideias relativas ao desenho e suas interseções com outras 
modalidades de arte. 
 
Palavras-chave: Desenho, Gravura em Metal, Arte contemporânea, Clebio Maduro. 
 
 
ABSTRACT: This article discusses the drawing as a structuring element of thought in steel 
engraving of ClebioMaduro. We trying to understand how the drawing skills influence this 
process. The study of these aspects will use the interview by ClebioMaduro, who questioned 
him about his thoughts on the drawing. Also, we will use the ideas of other artists about 
drawing. 
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Introdução 

O artigo pensa o desenho, suas técnicas e particularidades, como campo conceitual 

de ações que direcionam e conferem sentido ao fazer artístico de muitas formas de 

expressão, e particularmente aqui, da gravura em metal. Para procedermos estas 

análises, elegemos o trabalho de gravura em metal de Clebio Maduro, artista em 

atuação e professor da Escola de Belas Artes da UFMG, convictos da importância 

que as habilidades e resultados produzidos pelo desenho assumem em sua obra. 

Consideramos, como pano de fundo, que a gravura em metal incorpora técnicas 

constitutivas que se apropriam de processos muito típicos do desenho puro. Decorre 

disto a necessidade do artista gravador se valer de expedientes referenciados pelas 

técnicas do desenho, mas que incorporam um aspecto causador de tensões: a 

irreversibilidade da ação efetuada sobre o metal. O fazer artístico da gravura em 

metal, sua intimista e meticulosa cozinha, delineia um campo híbrido de criação, 

permeado de dificuldades para o artista, mas também condutor de descobertas que 
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só poderiam acontecer a partir dos processos e comportamentos próprios da 

gravação. Neste ponto, a vontade do artista inicia uma contenda com os anseios 

inconscientes e autônomos. É desse encontro de forças tão antagônicas que 

emergirá o poético. Buscaremos entender este momento da execução, que sabemos 

ser caro a Clebio Maduro. Mas é neste permanente domínio de imprevisibilidade que 

o gravador precisa converter sua vontade em ação gravada, o que sugere que os 

resultados representam um processo de contrapontos resultantes da virtuosidade do 

artista e das possibilidades de manipulação físico-química do metal escolhido para o 

trabalho. Fazer uma gravura em metal significa, portanto, riscar, manchar, marcar, 

sublinhar, arranhar, enfim, efetuar ações que indubitavelmente nos remetem a 

desenhar, mas desenhar de modo definitivo. Mesmo quando se utiliza ácido ou outro 

processo de corrosão, dificilmente a gravura acontecerá sem a forte interferência de 

atos relacionados ao desenho.  

O domínio das técnicas de desenho incidindo sobre a gravura é então a linha de 

pensamento que ora nos interessa. Neste sentido, buscaremos entender o peso 

construtivo do uso do desenho na gravura, bem como sua influência na poética dos 

resultados obtidos por Clebio Maduro. Este artista tem na gravura sua principal 

forma de expressão, trabalhando também em desenho e aquarelas, e sua produção 

demonstracomo o desenho se faz matéria incontornável em sua tarefa de conceber 

a obra. Entre os muitos elementos que integram as discussões do artigo, encontra-

se certamente a influência da atual como professor de gravura, de Clebio Maduro, 

em sua produção artística, fator que reforça a presença do desenho em seu trabalho. 

Para a realização deste estudo, escolhemos procedimentos que serão 

complementares. Analisaremos as respostas de Clebio Maduro às perguntas de uma 

entrevista por ele concedida sobre o tema do artigo, principalmente acerca de seu 

modelo pessoal de percurso construtivo. As questões a propostas abordaram os 

problemas mais significativos acerca da produção artística, que de forma geral 

apontarão para o papel do desenho em suas gravuras em metal.  
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Do desenho como suporte da criação artística 

Defendemos aqui a percepção do desenho como fonte de ordenamento visual para 

todas as outras modalidades de arte que dele possam tirar proveito. Para a 

realização da investigação, elegemos a gravura em metal como objeto de análise, e 

particularmente a obra de Clebio Maduro, pelas fortes evidências que apresenta 

acerca do desenho como matriz de criação. Inicialmente, retomaremos então as 

falas de outros artistas que se expressaram sobre o tema. 

Para Cláudio Mubarac, gravador, o desenho é percebido como uma parte essencial 

da projeção e construção da obra: 

O desenho é simultânea, projetiva e programaticamente prova de 
uma  percepção e instrumento para a memória. Estampa fortemente, 
ao menos, duas noções: é re-presentação do conceito estrutural da 
obra, ideia previa de uma execução, projeção, e obra em si mesmo; e 
é, ao mesmo tempo, eco-reflexo, revelação, confissão autográfica. 
(MUBARAC, 2004). 

Mubarac reitera seu ponto de vista acerca da matéria fundadora do desenho, citando 

um dos comentários de Lorenzo Ghiberti, que entende que a perícia do artista é 

suportada pela prática do desenho (MUBARAC, 2004). Por isso, o artista deve ser, 

em seu entendimento 

[...] letrado, perito em escrita e douto em geometria, e conheça muitas 
histórias ou diligentemente tenha ouvido filosofia, e seja douto em 
medicina e tenha ouvido astrologia, e seja instruído em perspectiva e 
ainda seja perfeitíssimo desenhador, visto que para o escultor e para o 
pintor o desenho é o fundamento e a teoria destas duas artes. 
(GHIBERT, 2000).  

A gravura, considerandoaqui todas as suas modalidades, é um modelo bastante 

antigo de expressão artística, que serviu de suporte para algumas das mais 

importantes mudanças culturais da humanidade. Didi-Huberman refere-se à 

impressão como um ato “muito rudimentar, muito imemorial, muito anacrônico” 

(1997). Em se considerando tais atributos como verdadeiros, entende-se também 

que tais adjetivos reafirmam a gravura como expressões de longa existência, 

persistentes, como durações. Reafirmam a impressão e a gravura como 

procedimentos amplamente testados, repetidos por gerações de artistas, plenos de 

significados, companhia primeira da expressão humana, que merecem a 
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continuidade das pesquisas que busquem um melhor entendimento acerca de seu 

lugar na arte contemporânea.  

Também Paul Valéry teceu valiosas considerações sobre o desenho. Em seus 

escritos, aponta para a disposição natural que o ser humano, e mais intensamente 

os artistas, possuem para se entregar ao desenho: “É possível que o Desenho seja a 

mais obsedante tentação do espírito...[...]” (VALÉRY, 2003, p.125). Considera o efeito 

que a função formadora da visão exerce sobre a vontade do artista, portanto, 

incidente sobre o desenho: “O mundo visível é um excitante perpétuo: tudo desperta 

ou alimenta o instinto de se apropriar da figura ou do modelado da coisa que o olhar 

constrói (grifo do autor)”. (VALÉRY, 2003, p.125). E oferece então a alternativa que 

resta ao sujeito atingido pela vontade do desenho: “Ou então o desejo de formar 

mais minuciosamente a imagem esboçada na mente faz pegar o lápis [...]”. 

(VALÉRY, 2003, p.125)”. O entendimento do desenho, por Valéry, beira a fatalidade, 

uma inevitável performance do espírito do artista. Atesta ainda o que Degas definia 

como desenho: “O desenho não é a forma. É a maneira de ver a forma.” (VALÉRY, 

2003, p.159). 

Henri Matisse reconhece, de muitas formas, a forte influência do desenho em seu 

processo criativo, e o percebe como a força vital que o permite criar: “Meu desenho é 

a tradução direta e mais pura de minha emoção. “(MATISSE, 2007). A afirmação 

coloca o desenho como um veículo de transporte de ideias, a forma mais privilegiada 

de extrair transposição do exercício da imaginação para algum suporte que se julgue 

adequado. Em outro momento, reitera sua profunda relação pessoal com o desenho: 

“[...] amo os desenhos, estudo-os, procuro nele revelações sobre mim mesmo. 

Considero-os as materializações de meu sentimento [...]” (ARAGON, 1971, apud 

MATISSE, 2007).  

No entanto, a declarada ligação sentimental entre Matisse e o desenho não o afasta 

da racionalidade na execução de suas obras:  

Sempre considerei o desenho não como um exercício de habilidade 
específica, mas sobretudo como um meio de expressão de 
sentimentos íntimos e descrição de  estados de espírito, porém 
simplificado para conferir maior simplicidade, maior espontaneidade à 
expressão, que não deve pesar no espírito do espectador. (MATISSE, 
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2007).   
Reforça sua impressão sobre a origem mental do desenho: “Desenhar é dar precisão 

a uma ideia. O desenho é a precisão do pensamento.” (HOWE, 1949). Ao mesmo 

tempo, Matisse evoca o acaso como uma das molas propulsoras de sua atividade 

cotidiana de fazer arte, fenômeno certamente comum a muitos artistas. Ao relatar 

seus procedimentos construtivos relativos à série de desenhos “Variações”, Matisse 

argumenta que “[...] a linha que meu lápis traça sobre a folha de papel faz lembrar 

um pouco o gesto de um homem tateando seu caminho no escuro. Quero dizer que 

o percurso é imprevisto: não conduzo, sou conduzido.” (MATISSE, 2007, p. 182). 

Emotividade, incertezas, mas também importância e necessidade são os elementos 

que permeiam o trato de Henri Matisse com o desenho, em afirmações de próprio 

punho.  

 

O desenho na gravura de Clebio Maduro 

Nos voltaremos agora para a discussão em torno da importância e o uso do  

desenho nas gravuras em metal de Clebio Maduro. Empreenderemos esta tarefa 

pela análise de algumas de suas obras, em comparação com trechos de falas do 

próprio Clebio Maduro, retiradas de entrevista por ele concedida para a 

realizaçãodeste artigo. Nesta entrevista, Clebio Maduro respondeu a duas 

perguntas: [1] Que importância você atribui ao desenho no seu trabalho e na 

gravura como forma de expressão?; [2] Como você define desenho? Estas 

perguntas nos permitirão entender como Clebio Maduro se posiciona em relação ao 

desenho em sua obra e no contexto da criação artística.   Faremos uso das 

respostas de forma separada, relacionado-as a gravuras do artista. 

Pergunta 1: Que importância você atribui ao desenho no seu trabalho e na 

gravura como forma de expressão? 

Na gravura da Figura 1 percebemos logo de início a dialogia estabelecida por Clebio 

entre a figuração (que nos parece algo expressionista) e elementos de ordem 

maisabstrata (letras e linearidade geométrica).  A presença de figuras humanas é 
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recorrente no trabalho do artista, representados de diferentes maneiras e 

comunicando diferentes intenções. Já neste momento é possível vislumbrar a 

influência do desenho, que o artista entende nos seguintes termos: “[...] você não 

pode sair de casa para ir a um determinado lugar sem traçar um desenho [...] o 

desenhoé o roteiro [...] e sem um bom desenho, um bom roteiro, você não chega a 

lugar algum [1]”. (MADURO, 2014). A artista então confere ao desenho uma função 

orientadora, um método capaz de conduzir o artista aos resultados que ele deseja. 

Nesse contexto, não se deve imaginar que o artista esteja se referindo a uma 

dimensão estética de ordem superior.  Ele esclarece que, ao se referir a desenho, 

“[…] não é o desenho acadêmico, não é o desenho de Leonardo da Vinci... é um 

desenho onde você aonde você tem a noção de uma ocupação do espaço […]” 

(MADURO, 2014). Trata-se de uma noção mais direcionada para uma habilidade 

genérica e estruturadora, e não uma capacidade ou vontade da ordem do 

perfeccionismo: “[...]Quer dizer, se você não fizer isso, seguir certas normas, é como 

você construir uma casa sem alicerce” (MADURO, 2014). 

Esta estruturação do conhecimento e do fazer artístico pelo desenho fia evidenciado 

na apreciação da obra de Clebio Maduro. Em “Jogo da Velha”, e “Centro de São 

Paulo”, (Figura 1 e Figura 3) o artista nos oferece justamente esta combinação entre 

a competência técnica e a vontade expressiva. A linearidade das figuras humanas 

incompletas, obscurecidas pelas massas de claro escuro, mas evidentes em sua 

existência, confirma a fala do artista: o desenho não é condutor de exatidões, mas 

de expressividade. As letras espelhadas por um campo geométrico sugerem a 

necessária presença de uma construção com linhas puras, um claro e belo exemplo 

de “[...] domínio de ocupação de espaço e da linha […] Sem isso, é impossível você 

começar a fazer gravura.” (MADURO, 2014). 
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Figura 1. Título: “Jogo da Velha”, Clebio Maduro, gravura em metal, sem data. 
 
Evidentemente, as convicções de Clebio Maduro não se limitam ao contexto teórico. 

O artista explica: 

[...] eu passo todo esse conhecimento, e eu aplico isso dentro do meu 
trabalho ao ponto de chegar a um momento que o desenho deixa de 
ser desenho... ele vira gravura... por que já é o controle da gravação, 
da linha, do claro-escuro. Então, o desenho... nesse momento... já 
deixa de existir... ele é simplesmente... se fosse um GPS... é um 
caminho aonde eu vou seguir os passos para executar um bom 
trabalho [...] (MADURO, 2014). 

 

Então, além de posicionar o artista em sua função de professor, esta fala também 

revela um pouco da forma como concebe suas obras, sempre a partir do desenho 

como elemento estruturador: “[...] Então, o desenho, para mim, ele é importante 

como fio condutor na execução do meu trabalho, seja lá o que for.” (MADURO, 

2014). 

Esta estruturação a que se refere Clebio pode, de fato, se fazer substância em 

muitas situações. Na gravura “Tempestade” (Figura 2), o tratamento dado ao céu 
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com nuvens é grandemente elaborado, embora abstrato e fluido em sua aparência. 

Acomposição se mostra delicadamente equilibrada e leve, efeitos que se tornam 

possíveis em função do recurso de gravação pontual utilizado por Clebio. É bastante 

evidente que o resultado final se deve ao tratamento gestual preciso e consciente 

executado pelo artista, fruto do pensamento construtivo originário do desenho. Não 

fosse tal habilidade, não seria possível alcançar tal resultado com gravura em metal.  

Figura2. Título: “Tempestade”, Clebio Maduro, gravura em metal, sem data 

A importância da habilidade do desenho na execução d gravura, também é 
compartilhada por Marco Buti, gravador: 

A elaboração de uma gravura, assim como de qualquer obra de 
arte, é acompanhada de  uma intensa atividade mental. À 
manifestação no plano material corresponde uma rede de 
associações, influências, memórias, anseios, conhecimentos, 
reflexões que, justamente ao  realizar-se, atinge a máxima 
concentração e exigência: torna-se forma. De modo 
semelhante,  constitui uma modalidade de expressão 
artística que solicita um processo  construtivo igualmente 
arquitetônico, multifacetado e bastante singular. (BUTI e 
LETYCIA, 2002, p.15). 
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Pergunta 2. Como você define desenho 

Como foi discutido, alguns pensadores e artistas do passado e do presente 

estabelecerem concepções e definições próprias de desenho. Não poderia ser 

diferente com Clebio Maduro, principalmente considerando sua atuação como 

professor de arte. Solicitamos então que Clebio tecesse sua definição de desenho, 

que resultou em um conjunto complexo de ideias, por se tratar de um assunto amplo 

e complexo, mas que traz o peso e a qualidade de sua imensa experiência como 

artista: 

Eu acho que o desenho é aquilo que você começa a rebiscar num 
papel... ele vai criando corpo.. vai criando alma.. vai criando vida.. vai 
criando uma série de movimentos.. de tensões... que você tem que 
saber para onde você quer conduzir aquilo. (MADURO, 2014). 

 

Inicialmente, Clebio entende o desenho como um corpo dinâmico, que passa por 

diversas transformações até sua finalização. O artista usa termos como “criando 

alma”, “criando vida”, “tensões”, termos que atribuem ao desenho uma certa 

autonomia em relação ao criador. O desenhista terá controle sobre seu desenho até 

certo ponto, até o momento em que a própria composição da obra obriga o artista a 

trabalhar em uma determinada direção. O desenho não é mais responsabilidade 

única do artista, mas sim um corpo de ideias que conduz o artista a um lugar que 

pode não ser aquele originalmente imaginado.  

Clebio nos fornece uma informação crucial acerca do artista desenhista: “[...] é uma 

pessoa que tem uma sensibilidade para lidar com linha.” (MADURO, 2014). O artista 

que tenha a intenção de se dedicar ao desenho deverá buscar as competências 

relativas ao trato da linha: 

Porque nos somos conduzidos por linhas. Nossas roupas são feitas 
por linhas... o desenho é construído por linhas. Não existe um 
desenho que já nasce massa. Essa massa... ela tem que ser 
construída pela própria linha... mesmo que seja uma marcação, numa 
folha em branco... isso já é desenho. Então, você tem que ter o 
domínio, a ocupação do espaço, a sensibilidade do traço... da linha... 
da harmonia.. do ritmo. (MADURO, 2014). 
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Ao falar de harmonia, Clebio oferece uma interessante comparação entre as 

dificuldades da execução de um desenho e a música: 

É como se você estivesse regendo uma orquestra sinfônica, onde 
existem momentos em que a música é muito agitada, momentos que 
são mais lentos...Isso significa... momentos mais agitados, linhas 
mais grossas... momentos mais suaves, a linha mais suave, mais fina, 
mais delicada... essa é uma definição do desenho. (MADURO, 2014). 

A comparação do desenho com outras formas de arte é compartilhada por outros 

artistas. Mario Gruber, pintor e gravador, entende que “[...] a gravura em metal em 

preto-e-branco é música de câmara, enquanto a pintura tem o som da orquestra 

sinfônica […]” (GRAVURA, 2014). A apreciação da gravura solicita, de fato, a 

exclusividade da atenção do expectador. Especialmente a gravura em metal, que 

quer ser vista de muito perto. A poética da gravura somente será percebida desta 

forma, num contexto de entendimento que convida à demora do olhar, dada a 

natureza extremamente delicada da gravura em metal. Reitera também o 

entendimento de Clebio acerca da necessidade do artista de se apropriar da 

competência de manipulação da linha: “A aproximação à gravura é sempre mais 

difícil, exige atenção, acuidade, e um certo olho para o detalhe. “ (GRAVURA, 2014). 

Entende ele também que a gravura é campo de domínio de linha: “Porque a gravura 

tem, concisamente, tudo o que a arte plástica deve ter: desenho, movimento, 

expressão e intensidade. […] Ela atua no fio da navalha, na exata intersecção entre 

a essência e a forma.” (GRAVURA, 2014). 

Clebio Maduro detalha então um pouco mais suas percepções acerca da natureza 

linear do desenho, complementando sua ampla definição: 

A partir do momento em que você tem a noção de que o desenho... e 
que nos somos conduzidos por linhas... ai a coisa fica mais fácil. 
Você consegue definir um bom desenhista não no sentido da 
perfeição do desenho renascentista, mas da sensibilidade, do gesto, 
do movimento da linha, para conduzir a linha no movimento que você 
quer. Volto a dizer, é como se você estivesse regendo uma orquestra. 
Você não pode dar um movimento em falso, dar uma  nota em falso, 
porque senão o desenho vai sair feio. E o desenho, no papel... uma 
folha em branco... vai receber o gesto que vai interferir naquele 
espaço em branco. Então, você tem que interferir com sensibilidade, 
com sabedoria e leveza. A partir do momento em que você definiu 
isso.. não interessa se é um cubo, se é um ovo, se é uma figura... 
uma galinha... não interessa.. desde que essa poesia da linha... ela 
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flua de uma maneira harmônica.. para que você consiga o resultado 
final.. essa movimento ficou bom.. essa linha ficou boa. (MADURO, 
2014). 

Conclusões 

As opiniões e concepções que Clebio Maduro nos oferece acerca do desenho e de 

sua relação com a gravura nos permitem efetuar algumas constatações acerca 

destes dois objetos. Primeiramente, o desenho e a gravura se afastam de um certo 

conceito de modernidade, que a definição dada por Bauman nos ajuda a entendê-la 

melhor. Em seu entendimento, a modernidade é: 

[...] a compulsiva obsessiva, continua, irrefreável e sempre completa 
modernização; a opressiva e  inerradicável, insaciável sede de 
destruição criativa (ou de criatividade destrutiva, se for o caso: de 
“limpar o lugar “ em nome de um “novo e aperfeiçoado” projeto, de 
“desmantelar”, “cortar”, “defasar”, “reunir” ou “reduzir “, tudo isso em 
nome da maior capacidade de fazer o mesmo no futuro – em nome da 
produtividade ou da competitividade). (BAUMAN, 2001, p.36) 

 

Portanto, o desenho e a gravura confirmam sua posição técnica e histórica 

elaborada por Didi-Huberman (1997): São de fato anacrônicos, antigos. Mas, por 

outro lado, experimentados, testados à exaustão, credenciados a serem técnicas 

fundamentais da expressão e formação artística fundamental.  

Por que gravura? Por que desenho?  

O ato de realização da gravura, assim como para outras formas de arte,pode ser tão 

solitário quanto o fazer literário, feito de formas mudas e descobertas silenciosas. 

Mas é uma marca indelével, proporcionada essencialmente pelo desenho, também 

prova de que um momento de criação estética se fez presente. Em ambos os casos, 

desenho e gravura, não se deve supor que os resultados visuais possam revelar os 

processos construtores destas poéticas. Tais revelações não ocorrem de modo 

explícito, nem visível, e não podem ser realmente conhecidas sem o testemunho do 

próprio artista. A gravura e o desenho, nas formas que aqui nos interessam, estão 

inegavelmente ligados. É de se esperar então que o caminho percorrido por ambas 

passe por processos construtores semelhantes, pois fazer uma gravura significa 

desenhar. Tais semelhanças fazem mais sentido se imaginarmos o artista em seu 
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espaço íntimo de criação pessoal, devidamente afastado da convivência com os 

ruídos mundanos. A eminência do surgimento do visível/legível solicita um momento 

inteiramente diferenciado do cotidiano. O fazer poético, comum aos dois objetos de 

interesse, conduz o sujeito a um hiato existencial, cuja mais insignificante profanação 

resulta na destruição de um pensamento formador incrivelmente etéreo. A prova de 

artista nascerá então destes momentos, imprecisos e egocêntricos. Os rastros 

poéticos, plástico ou escrito, passaram por caminhos semelhantes, de contornos 

indefinidos, de pegadas irreconhecíveis.   

 Estas questões me lavaram então a discutir a obra de Clebio Maduro. Este processo 

tem origem em meu treinamento em arte, que teve seu momento mais significativo 

no atelier de gravura da Escola de Belas Artes da UFMG, junto ao professor Clebio 

Maduro. Em sua proposta de ensino, Clebio Maduro estabelecia em sala de aula um 

conjunto de práticas que eram ao mesmo tempo disciplinadoras, orientadoras e 

esclarecedoras. Nos anos de estudos orientados por este artista, ficou claro para 

mim a importância que cada processo do trajeto de criação da gravura tem para o 

resultado final, mais significativamente, a relação entre desenho e gravura. Em suas 

aulas, Clebio Maduro procurava salientar, de forma persistente, que a gravura não é 

um momento, uma impressão. A gravura é um percurso, que deve ser pensado e 

ponderado, medido, anotado. A cada passo é necessário refletir sobre o que foi feito, 

avaliar sua validade, antecipar posteriores efeitos. O momento inicial, que é o 

preparo da placa de metal tem, para Clebio Maduro, importância fundamental. Deve-

se dar um tratamento cuidadoso ao metal, no sentido de se obter uma superfície 

perfeitamente polida, que não interferisse nos resultados futuros. Dado o seu pleno 

domínio das técnicas de gravação e de suas concepções acerca da importância de 

todo o processo, Clebio Maduro exigia de seus alunos o máximo e melhor resultado 

em torno desta preparação.   

A gravação do desenho sobre a placa é constitui um processo crítico e irreversível, e 

solicita um comportamento direcionado do gravador. Clebio Maduro sempre 

enfatizou este aspecto, no sentido de conduzir o aluno a alcançar os resultados 

esperados, não permitindo assim que acidentes frustrassem a intenção original. Por 

isso o professor Clebio trabalhava enfaticamente a questão do desenho na gravura. 

A transposição do desenho para a placa é sempre uma manobra problemática. Os 
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alunos iniciantes encontram grandes dificuldades em elaborar imagens que se 

mostrem adequadas à transposição para o metal. Some-se a esta dificuldade outra 

variante, o tipo de metal utilizado. Se a placa for de cobre, metal muito macio, devem 

ser adotados procedimentos mais cuidadosos, pois o metal sofre gravação sob a 

mais leve pressão de superfície. Neste material, o desenho deve incorporar 

elementos mais lineares, devido à maciez do material. Se a placa utilizada é de 

latão, mais dura e resistente que o cobre, o gravador deve assumir uma abordagem 

diferente, com um desenho menos linear, privilegiando mais as manchas e 

contrastes de claro escuro, por meio da gravação com ácido. Esta era a rotina de 

trabalho e estudos oferecida aos seus alunos: persistência e disciplina técnica, com 

fins aos resultados esperados pelos alunos. Tal foi o treinamento que recebi do 

professor Clebio Maduro, durante meu percurso comoaluno de gravura em metal. E 

das muitas lições de refinamento estético, apuro técnico e dignidade artística que 

pude absorver, duas me pareceram definitivas. Em primeiro lugar, a gravura não 

pode ser entendida como um fim, uma simples impressão, mas antes de tudo ela é 

um processo. Frágil, extremamente sensível a todo tipo de intervenção física, 

dinâmico a cada momento, definitivo em cada acerto, a cada erro. Em segundo 

lugar, a personalidade da gravura como técnica autônoma e inconfundível, dada a 

sua materialidade muito bem definida. Na pintura e no desenho, pode-se utilizar um 

conjunto de materiais que não são, necessariamente, tinta, papel e materiais 

convencionais. Pode-se pintar com barro, construir formas a partir de colagens,ou 

até mesmo sangue do próprio artistai. Mas a gravura em metal não deixa dúvidas 

acerca de que material foi utilizado para a sua execução: algum tipo de metal (latão, 

cobre ou ferro) e impressão sobre papel, fibra ou tecido. Este aspecto nos remete a 

ideia da gravura como técnica de resistência, pois não absorve com facilidade 

eventuais investidas técnicas de outros domínios. Os gravadores contemporâneos 

que trabalham com tais técnicas nada mais fazem que construir releituras de 

procedimentos antigos, alguns deles medievais.   
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Figura 3. Título: “Centro de São Paulo”, Clebio Maduro, gravura em metal, 2010. 

 

 
Notas 

                                            
i O público, que talvez estivesse mais interessado no efeito do que nas possíveis consequências estéticas da obra. 
Para mais detalhes, ver Archer (2001). 
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