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RESUMO:Este artigo é parte da pesquisa em gravura não-tóxica do Atelier de Gravura 
do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Propõe uma reflexão 
sobre a poética dos dispositivosde registros obtidos ao longo da pesquisa, sua 
catalogação e sistematização em veículos impressos, audiovisual e plataforma digital. 
Entendemos que os registros nos permitem compartilhar e difundir o conhecimento, 
assim como fazem parte integrante da obra. Vemos que, também nas pesquisas no 
campo da arte, esses registros do processo são tão importantes quanto o objeto 
pesquisado. 
 

Palavra-chave: gravura não-tóxica, dispositivos de registro, múltiplos. 
 

 

ABSTRACT:This article is part of non-toxic printmaking research developed in 
Printmaking Atelier of the Centro de Artes at the Federal University of Pelotas (UFPel). 
Proposes considerations on the records devices poetics obtained during the research, 
cataloging their systematization in print media, audiovisual and digital platform. We 
understand that the records allow us to share and spread knowledge as well as an 
integral part of the work. We also see that in art researches, these processes records 
are so important as the researched object. 
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Introdução 

Os dispositivos de registros têm revelado a potência da construção processual 

da pesquisa em imagens e documentos gerados indiretamente, resultantes do 

próprio trabalho e das vivências no atelier. Assim como os registros da obra 

passam a fazer parte integrante da obra, porque conferem outras experiências 

e modos de leitura pela especificidade com o que foi trabalhado, vemos que, 

também nas pesquisas no campo da arte, os registros do processo são tão 

importantes quanto o objeto pesquisado. Tais registros nos ajudam a construir 

a sequência de momentos durante o processo de amadurecimento do trabalho 
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e, consequentemente, da pesquisa. E, o que é mais importante: tornam esse 

processo visível ao pesquisador apontando novas possibilidades de caminhos 

a serem trilhados. 

Luiz Cláudio da Costa (2009, p. 17), ao falar sobre os desdobramentos na arte 

processual a partir do surgimento dos registros enquanto obra na década de 

60, e que na contemporaneidade se insere no contexto da arte sobre diversas 

plataformas, faz a seguinte reflexão: 

A documentação artística tem forma poética e pode criar seus 

próprios valores. Sobretudo as tecnologias de reprodução 

permitem transferências, traduções, deslocamentos e, 

consequentemente, maior circulação das imagens. Ela pode, 

por conseguinte, aparecer e reaparecer em suportes diversos, 

tem forma e valor próprios, a ponto de ser processada em 

livros de artista, CD-ROM e sítios de internet, com sentidos e 

vigor diferenciados. 

Os registros no campo da arte podem assumir um duplo sentido simbólico 

relacionando subjetividades, assim como a diversidade de suportes podem 

agregar sentido aos registros. O caráter “híbrido” de tais documentos podem 

surgir das mais variadas formas transitando entre imagem e palavra, 

materialidades e materiais, realidade e ficção. 

Nesse sentido, com o intuito de explorar possibilidades de registro e 

documentar de forma poética nossa produção, realizamos dois vídeos a partir 

das pesquisas de gravura não-tóxica realizadas pelo grupo na Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel). O objetivo desta produção audiovisual é oferecer 

mais um instrumento para a compreensão e divulgação dos procedimentos 

não-tóxicos de gravura em metal. 

Dispositivos de registro 

Durante quase dez anos de pesquisa do grupo Percursos poéticos: 

Procedimentos e grafias na contemporaneidade, no Atelier de Gravura do 

Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas-UFPel, muitos são os 

registros fotográficos, audiovisuais e textuais que documentam os 

procedimentos e os resultados das pesquisas realizadas. Estas pesquisas se 
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dedicam a testar alternativas sustentáveis na produção de gravuras em metal. 

Em comparação à toxicidade presente nos materiais utilizadosna gravura em 

metal tradicional, as pesquisas em gravura não-tóxica visam a substituição 

destes materiais por outros que sejam, ao mesmo tempo, acessíveis e, 

sobretudo, não tão agressivos à saúde do artista nem ao meio ambiente, 

mantendo a qualidade gráfica e unindo técnica e poética à linguagem da 

gravura contemporânea.  

Ao longo desses anos, conseguimos resultados satisfatórios em cada etapa da 

construção de imagens nas diferentes técnicas que a linguagem da gravura 

proporciona. Frequentemente registramos os processos em fotografias e 

vídeos como possibilidades de documentar e divulgar o conhecimento 

alcançado.Outros registros ou relatos do desenvolvimento da pesquisa foram 

documentados em publicações científicasgarantindo que o conhecimento seja 

difundido pelos pesquisadores, para servir de aporte teórico também aos novos 

estudantes que entram anualmente no grupo. 

Além disso, pensamos a linguagem da gravura simultaneamente como registro 

visual e temporal do seu próprio fazer, cujos modos de operar diante da matriz 

e as marcas que ficam registradas, também ajudam a produzir camadas de 

sentido a informação plástico-teórica da obra.Desse modo, levando em 

consideração os dispositivos de registro, além é claro, das próprias gravuras 

edas especificidades da linguagem, estamos trabalhando na produção poética 

de tais registros de forma que esses sejam parte integrante e constituinte da 

pesquisa. Sua função é simultaneamenteajudar a compreender o 

desenvolvimento dos procedimentos e atualizar os modos como os demais 

podem perceber seus processos e interstícios.  

O trabalho que está sendo desenvolvido passa por diversas fases e a 

documentação não só acompanha esse percurso como vai além, pois 

realizareflexãosobre os modos como esse conhecimento pode contribuir para o 

desenvolvimento de novos procedimentos e técnicas ainda pouco conhecidas 

ou pouco difundidas entre os gravadores brasileiros. Levando isto em 

consideração, procuramos realizar dispositivos de registro com um olhar 
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poético capaz de exploraro passo-a-passo dos processos e igualmente um 

olhar sensível sobre o fazer artístico.  

Estamos dedicando uma parte de nossas ações para a construção de livros-

objeto; múltiplos;catálogos contendo o histórico do grupo; imagens e textos de 

artistas, eDVDs com os registros audiovisuais mostrando os procedimentos 

emateriais não-tóxicos.Pensamos nestes dispositivos como possibilidades 

geradoras deoutras camadas de sentido, no trabalho enquanto conjunto da 

produção coletiva e também da poética individual de cada artista pesquisador. 

Audiovisuais 

O primeiro audiovisual foi realizado para demostrar o processo de feitura da 

matriz de gravura em metal, por meio de um dos processos alternativospara 

água-forte,  utilizando cera de piso industrial de base acrílica. Para este vídeo, 

tomamos como ponto de partida referências visuais e artísticas de uma cena 

de dois minutos do filme “Sombras de Goya” de Milos Forman (2006), em que o 

artista Francisco Goya (1746-1828), vivido pelo ator Stellan Skarsgard, aparece 

realizando uma gravura em água-forte, no século XVIII, por meio de processos 

tradicionais. No audiovisual realizado pelo nosso grupo de pesquisa utilizamos 

materiais alternativos: o verniz de proteção foi substituído por base acrílica.  

O audiovisual  é um recurso que qualifica tanto a publicação quanto o  ensino 

dos modos, meios e materiais alternativos no processo da água-forte. Estas 

alternativas não-tóxicas para a gravura em metal procuram, acima de tudo, 

ampliar o leque de possibilidades de utilização dos materiais menos tóxicos, 

impulsionando um fazer artístico mais sustentável e, ao mesmo tempo, 

renovando os processos na gravura em metal.  

Atualmente o vídeo encontra-se disponível na plataforma Vimeo na internet e 

também no sítio do grupo de pesquisa2. O audiovisual nos ajuda a documentar 

o trabalho que está sendo desenvolvido, em suas diversas fases. A 

documentação acompanha esse percurso e, além de registrar o processo, 

pode contribuir na divulgação do conhecimento e no desenvolvimento de 

técnicas ainda pouco conhecidas no Brasil. 
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Por percebermos a importância destes registros na própria produção de 

conhecimento, nos dedicamos a conhecer outras linguagens afim de explorar 

suas potencialidades para mostrar os procedimentos desenvolvidos na gravura 

alternativa. 

Na realização do vídeo, pensamos em enquadramentos que valorizassem a 

materialidade dos objetos, os gestos do artista e suas ações privilegiando 

também os sons do atelier, como a água do tanque ou a fricção de materiais.O 

vídeo foi realizado para demonstrar a sequência de processos narealização 

deuma gravura em metal, em água-forte, por meio da utilização de materiais 

alternativos como cera de piso industrialde base acrílica no lugar do uso de 

verniz tradicional de proteção feito à base de asfalto, hidrocarbonetos e ésteres 

alifáticos. 

Este movimento faz com que busquemos conhecer outras linguagens afim de 

explorar suas potencialidades para mostrar procedimentos da gravura, e 

percebemos que o conhecimento é construído na necessidade do 

registro.Outra preocupação foi mostrar e valorizar as atitudes cotidianas do 

atelier. Os  procedimentos de iniciação com os materiais, nos quais a gravação 

e a impressão também são mostrados com a simplicidade do dia-a-dia. 

O segundo vídeo é parte do processo criativo de Thiago Costa Guedes3, que, a 

partir de apropriações durante deambulações pela cidade de Pelotas, identifica 

e coleta matrizes em potencial. Ou seja, seu trabalho consiste em apropriar-se 

de materiais que possuem marcas e memórias criadas pela ação do tempo, e 

que são levados ao atelier para serem utilizados como matrizes de impressão 

em seus trabalhos (Fig. 1). 
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Figura 1:  Thiago Guedes, frottage (fricção), grafite sobre papel, 60x60 cm, 2013 

(fonte: o autor) 

 

Tais materiais são escolhidos em função destas marcas e estas são 

evidenciadas também enquanto registros do percurso. Estes trabalhos 

documentam e reconstróem, por fragmentos, os lugares percorridos.  

Endereço eletrônico 

O endereço eletrônico do grupo tem caráter informativo. Inicialmente fizemos 

umsítioem um endereço eletrônico gratuito para armazenar conteúdose, 

posteriormente,deslocamos as informações para o sistema utilizado pela 

Universidade Federal de Pelotas. Assim, as informações do grupo estão em 

endereço vinculado à universidade. O objetivo desta página eletrônica é 

disponibilizar a produção do grupo, compartilhando o que é feito no Atelier de 

Gravura da UFPele organizando as reflexões desenvolvidas por meio dessas 

experiências, fazendo uma sistematização dessa construção do conhecimento 

e funcionando com arquivo de tudo o que já foi produzido pelo grupo. 

A página do grupo é dividida por técnicas praticadas pelo grupo: não somente 

técnicas não-tóxicas, mas linguagens que exploram o reconhecimento de 

meios distintos que levam a desenvolver as modalidades da gravura em metal. 

Entre os procedimentos, temos aqueles que utilizam as bases acrílicas, a 
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gravura verde, a eletrogravura,a água-tinta e a água-forte com materiais 

alternativos. 

Nesse sentido,a página eletrônica serve também como um registro que atualiza 

contatos, marcando sua existência, demostrando a participação numa rede 

global, como uma porta para compartilhamentos e trocas. As informações na 

rede funcionam como uma espécie de atelier virtual, onde o fazer se apresenta 

na forma de registros elucidando as modalidades da gravura a partir da 

experiência(Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Página inicial do site do grupo de gravura não-tóxica, 2013 

(fonte: o grupo) 

 

Nesta página do grupo, disponibilizamos os artigos já publicados com os 

avanços da pesquisa no campo da gravura para downloadpelos interessados. 

Os processos e as técnicas alternativas para a gravura em metal estão 

apresentadas em imagens que demonstram a sequência de procedimentos, 

sendo possível realizarmos um material impresso a partir dessa montagem 

narrativa visual dos processos. 
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Explorar essas mídias digitais como um banco de dados, e acessar a 

informação de qualquer ponto, além, é claro, de estabelecer novas 

experiências a partir das imagens e informações digitais disponibilizadas.Esta é 

uma forma de atualizar a pesquisa no sentido de pensar novas plataformas e a 

produção de sentido de acordo com as especificidades do meio de divulgação. 

Múltiplos e edições coletivas 

Estamos trabalhando também em uma outra maneira possível de projetar a 

pesquisa sob a forma de múltiplos. São impressões de diferentes tamanhos e 

em diferentes formatos de fácil circulação, que podem se desdobrar e carregar 

informações táteis e visuais próprias da linguagem da gravura. Estas 

produções coletivas enfatizam uma característica histórica singular da 

linguagem, além de seu caráter democrático e acessível, disponível justamente 

pela facilidade de circulação. 

Cada múltiplo está sendo pensado a partir da poética de cada artista 

pesquisador, relacionando o fazer prático da pesquisa com o projeto gráfico do 

veículo de comunicação impresso que será difundido. O formato e os materiais 

desses registros, não só do seus processos, mas dos modos como se chegou 

até cada resultado, potencializam seu conteúdo. Cada impressão de teste, ou 

até as marcas e manchas deixadas de forma indireta em papéis que seriam 

posteriormente descartados guardam sutilezas e memórias de um tempo 

contínuo e cíclico dentro do Atelier. Não existe descarte: tudo pode ser 

reaproveitado e resignificado, servindo de suporte para os múltiplos e para os 

livros de artista.  

As diferentes técnicas pesquisadas no Atelier de Gravurapodem gerar 

diferentes tipos de registro, e consequentemente novas possibilidades de 

múltiplos. Por exemplo, na técnica de fotopolímero, gravamos imagens a partir 

de fotografias, e a gravação é realizada com a incidência de luz ultra-violeta. 

Essa peculiaridade da técnica em agregar a luz como agente do processo pode 

ser pensada enquanto transparência nas páginas de um livro-objeto ou 

múltiplo. 
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Por outro lado, a transferência da imagem para a matriz de cobre através de 

prensagem térmica também aparece aqui como uma possibilidade de 

desdobramento, reprodução e circulação da técnica e da linguagem. Nesse 

caso, o calor é a palavra chave principal de uma possível sistematização 

poética própria desse procedimento. 

Considerações finais 

Portanto, consideramos imprescindível para o avanço prático e teórico da 

pesquisa pensarmos sua sistematização e catalogação aliada à poética. Os 

dispositivos de registro surgem como veículos disparadores de novas 

experiências estéticas a partir da vivência diária do atelier de gravura em metal 

não-tóxica.A recepção daquele que tem contato com estes dispositivos de 

registro parte de informações veiculadas por estas documentações.A 

importância destes documentos está em garantir que os conhecimentos 

adquirido pelos integrantes do grupo sejam preservados e que possam 

contaminar positivamente novas pessoas, novas gerações  e que possam 

reverberarem novas ações. 

 

Notas 

                                                           

1Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à  
Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS) pelo apoio às pesquisas 
que deram origem a este texto. 
2 Endereço do sítio do grupo de pesquisa: http://wp.ufpel.edu.br/gravuranaotoxica/pagina-
exemplo/ 
3Bolsista de Iniciação Cientifica (CNPq 2011, 2012, 2013 e FAPERGS 2014) 
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