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RESUMO: Arte, como expressão individual e coletiva, sofre e impulsiona, ao mesmo tempo, 
a ação de novas tecnologias. O campo da Gravura, sendo um campo artístico, também 
sofre e interfere nas tecnologias contemporâneas, na medida em que se apropria do que 
está à disposição e cria novas demandas para que sejam também geradastecnologias que 
possam colocar em prática outras formas de realizá-la. As tecnologias 
contemporâneas,consideradas não somente as computadorizadas, mas sim todas as 
tecnologias que estão à nossa disposição, quer sejam as conhecidas há muito tempo, quer 
sejam as mais recentemente constituídas, fazem parte do ecossistema artístico da Gravura. 
Pensar como relacionar a fluidez da constante mobilização do ecossistema artístico com os 
conhecimentos já construídos e a serem construídos em Gravura implica em pensar como a 
subjetividade individual e coletiva se inserem nesse sistema. 
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ABSTRACT: As a means of both individual and collective expression, art simultaneously 

affects and is affected by new technologies. Thus engraving, as a form of art, also affects 

and is affected by contemporary technologies to the extent that it appropriates what is 

available and creates new demands for technologies that may be put at its disposal. 

Contemporary technologies - not only those involving computers, but all the technologies at 

our disposal, whether traditional or more recent - are part of the ecosystem of Engraving. 

Relating the fluidity of the constantly changing artistic ecosystem to well-established 

knowledge about Engraving requires consideration of how individual and collective 

subjectivity are incorporated in that system. 
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Arte é uma área de conhecimento que opera com a 
organização imaginativa do sujeito a partir da experiência 
universal da humanidade e das experiências particulares de 
cada um, resguardados os princípios da unidade na 
diversidade, da harmonia na heterogeneidade e do equilíbrio 
nas diferenças, consolidando-se como fator de humanização 
(ao resgatar a consciência da dignidade humana), de 
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socialização (ao proporcionar a apropriação do processo 
criativo como compromisso histórico com a humanidade) e de 
fortalecimento da identidade cultural (gerado pela prática da 
experiência estética, integradora do pensar e do sentir). 

Marcos Vilela Pereira 

Arte, como expressão individual e coletiva, sofre e impulsiona, ao mesmo tempo, a 

ação de novas tecnologias. No mundo contemporâneo, a discussão das novas 

formas de Arte surgidas com o advento da era digital sempre remete a questões que 

relacionam subjetividade e tecnologia, arte e automatismo, conteúdo e expressão. 

Os estudos de subjetividade ampliaram suas fronteiras para além dos sujeitos 

individuais, de suas aspirações, desejos, vontades, frustrações etc. Com as 

tecnologias contemporâneas, investe-se mais na subjetividade coletiva, onde cada 

sujeito está imbricado em redes diversas, não somente se dissolvendo nelas, mas 

compondo-as mesmo quando está ausente.  

Se, por um lado, o indivíduo personalizado como único foi considerado a 

personalidade dominante, sobretudo quando em relação aos desejos, por outro lado, 

a vida de cada indivíduo acontece numa rede de equipamentos, modos cognitivos 

humanos, instituições de ensino, sistemas informatizados, livros, jogos etc. A 

atividade cognitiva, por exemplo, não é privilégio de um sujeito, uma vez queela 

depende de investimento interior do indivíduo, mas também de construções coletivas 

já realizadas. 

Discute-se, então, se o conteúdo das imagens coletivamente compartilhadas e, por 

vezes, coletivamente elaboradas é sempre expressão estética e artística. A questão 

do conteúdo em arte e tecnologia é abordada por Falci, em artigo que discute o uso 

de metadados para a criação de memórias culturais em ambientes programáveis.  

No tocante aos metadados, de maneira mais explícita, Harris delimita 
um conjunto deles, que são extraídos tanto do tipo de conteúdo em 
cada foto quanto do modo como cada imagem é compreendida pela 
câmera ou outros equipamentos de registro da experiência. Os 
metadados escolhidos são: a cadência da foto (o nível de excitação 
no momento em que a imagem foi feita), a cor média dos pixels na 
imagem, o contexto (onde a foto foi realizada), os conceitos (quais 
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ideias estão representadas na imagem), e os personagens (quem 
está em cada foto). (FALCI, 2013, p.164) 

Já a definição de tecnologia se apresenta de várias maneiras, desde a que tem sua 

raiz no grego techné, até a que concebe como tecnologias contemporâneas “os 

diálogos entre homem e técnica que possibilitamum movimento constante de 

territorialização e desterritorialização dos domínios envolvidos” (SOUZA, 2014, p.90). 

Se, por um lado, o conteúdo de imagens esteticamente reconhecidas pode ser 

considerado arte, por outro, há os que advogam que não se pode considerar que 

sejam arte se essas imagens foram elaboradas com a interferência de aparatos 

tecnológicos. Esses aparatos teriam o poder de inibir a criação do sujeito, 

interferindo tanto em sua execução quanto em seu resultado. Assim, o resultante de 

ações em que os aparatos tecnológicos são usados não seria obra de arte, mas um 

resultado técnico, sem valor artístico. 

Essa discussão não é recente, mas parece cada vez ter menos adeptos. Em 

Gravura, pode-se considerar que todos os processos dependem de materiais e 

tecnologias que a cada época se renovam sem se desligar totalmente das antigas, 

que seja em seus materiais, ou em sua concepção, ou em seu resultado. 

Gravura em artes visuais é, tradicionalmente, um meio expressivo que envolve 

matriz, gravação e impressão. O resultado imagético pode ser multiplicado em certo 

número de exemplares da obra. A gravura envolve tanto a instância da criação 

quanto a instância da técnica. Na parte de criação está a estética - de forma e estilo 

– e na técnica tudo o que é necessário para a obtenção de qualidade na matriz e na 

estampa. 

A gravura tem papel importante na construção de conhecimento da nossa 

civilização, tanto pela circulação da informação visual quanto pela difusão de novos 

paradigmas estéticos. Ela esteve – e ainda está, às vezes - presente em rótulos, 

mapas, cartas de baralho, nas cédulas de dinheiro, nos tratados de diversas áreas 

de conhecimento e em inúmeros panfletos. A gravura de criação mostra-se, cada 

vez mais, como uma alternativa expressiva de grande importância no cenário das 

artes visuais. 
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Os sistemas artísticos da Gravura configuram formas novas e antigas de fazer, 

pensar, historicizar, ensinar e aprender gravura. A Gravura recebe ecos dos 

sistemas artísticos vigentes e de herança cultural/artística. Esses ecos podem 

reverberar em múltiplas formas de pensamento e ações, quer seja em Gravura ou 

em outra forma artística. Pensar nos fluxos que acontecem a partir desses 

pensamentos leva à reflexão dos pressupostos da arte e em sua relação com os 

ecossistemas estéticos existentes e possíveis. 

Por sua vez, os sistemas artísticos recebem ecos da Gravura em suas várias 

intervenções. Esses ecos nem sempre são percebidos e pesquisados. Temas como 

se é possível nomear uma imagem como gravura digital, uma vez que não há 

incisão digital na materialidade convencional, ou se máquinas computadorizadas de 

gravação de matriz podem realizar gravura, já que tanto podem ter um sujeito 

humano como autor da imagem quanto podem ser elas mesmas - as máquinas - 

agentes autônomos de criação de imagens, são pertinentes e merecem estudo, 

pesquisa e discussão. 

O campo da Gravura, como campo artístico, sofre e interfere nas tecnologias 

contemporâneas, na medida em que se apropria do que está à disposição e cria 

novas demandas para que sejam também criadas tecnologias que possam colocar 

em prática outras formas de realizá-la.  

Se o foco forem os processos de elaboração da imagem, tem-se que o estudo, que 

antes era feito a partir da tiragem de várias cópias para a experimentação de 

resultados, hoje possível fazer o mesmo processo via computador e scanner. Como 

exemplos, os estudos de cores, de composição, ou de inversão, somente para citar 

alguns. No processo tradicional, o estudo de cores era feito sobre cópias impressas, 

tentando-se chegar à melhor harmonia ou ao melhor contraste. Hoje, pode-se 

escanear a imagem da cópia e fazer vários estudos colorindo rapidamente várias 

cópias, para pensar o melhor resultado.  

Pode-se dizer, então, que fazem parte do ecossistema artístico da Gravura as 

tecnologias contemporâneas, consideradas aqui não somente as computadorizadas, 
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mas sim todas as tecnologias que estão à nossa disposição, quer sejam as 

conhecidas há muito tempo, quer sejam as mais recentemente constituídas. 

Gravar, no sentido mais amplo, é ferir uma superfície. Em artes plásticas, gravar é 

incidir em uma matriz uma imagem que pode ser transportada para outro material, 

sendo possível ser reproduzida certo número de vezes. Deve-se considerar que não 

há obrigatoriedade da multiplicação de originais, mas esse procedimento é o mais 

usualmente realizado. Na tiragem não há cópias ou reproduções, mas múltiplos, 

onde cada impressão da tiragem é um original. 

Destaque-se que várias são as possibilidades de autoria na elaboração da Gravura. 

O artista tanto pode ser o executor de todas as etapas – construção da imagem, 

gravação da matriz e impressão dos originais – quanto pode delegar a outro artífice 

as etapas de gravação ou impressão, por exemplo. O que se questiona, neste caso, 

é se haveria ou não coautoria, uma vez que na gravação e na impressão há sempre 

detalhes que interferem na decisão de como executar e o que esperar da imagem. 

Independentemente do número de originais impressos a partir de uma matriz 

gravada geradora, pode-se dizer que o fato de haver a possibilidade de multiplicação 

a partir de um original afetou o conceito e as avaliações do que deveria ou não ser 

considerado arte. A primeira questão é a de que uma obra teria necessariamente 

que aumentar ou diminuir de valor - tendo a mesma imagem e os mesmos 

processos de elaboração – pelo fato de ser obra única ou não. Os desdobramentos 

dessa circunstância provocam discussões em outros campos, pela possibilidade de 

convívio em regiões geográficas diversas, com características sociais e culturais 

diferentes, de uma mesma imagem em sua tiragem original. Pode-se considerar ser 

este um aspecto democrático da gravura. 

Em outra perspectiva, o fato de um mesmo original circular entre grupos culturais 

diferentes afeta a subjetividade coletiva desses grupos, indicando a possibilidade de 

um convívio multicultural. Entenda-se que a subjetividade coletiva não é 

necessariamente a comunitária, mas a intercomunicativa, em que vários são os 

sujeitos interferentes, quer sejam eles identificáveis ou não. As multiplicidades levam 

forçosamente a que sejam feitos agenciamentos entre os sujeitos interferentes, tanto 
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no universo macro do indivíduo e do social quanto no micro, uma vez que todas as 

percepções sofrem imposições do contexto circundante, interior e exterior. 

É possível alegar que, com a disseminação das tecnologias contemporâneas, as 

imagens circulam virtualmente por todo o mundo. Mas deve-se ressaltar que a 

imagem digital não tem as mesmas características de textura visual que a imagem 

impressa e há detalhes que somente são perceptíveis em contato com o impresso. 

O fato é que o limite da Gravura foi reconfigurado e até certo ponto diluído com a 

criação de novos sistemas que trazem elementos interagentes até então alienígenas 

à Gravura, que passam a compartilhar os conceitos e formas desta. Isto ocorre não 

somente nas formas híbridas, mas também no que se pode denominar de gravuras 

“puras”. 

A criação de novos sistemas implica, por sua vez, na reorganização e 

reconfiguração do ecossistema artístico, interferindo na cartografia cultural dos 

sujeitos. A interligação da cartografia cultural elaborada nas práticas sociais com a 

subjetividade é recíproca, uma vez que, se a cartografia cultural serve de guia à 

subjetividade, o perfil do modo de subjetivação determina a configuração da cultura. 

Construir a subjetividade, contemporaneamente, significa resistir à sujeição de uma 

individualização ditada e imposta e recusar-se a ligar cada indivíduo a uma 

identidade sabida e reconhecida. 

O avanço das tecnologias de informação e de comunicação de massa propicia que 

todos os seres estejam ao mesmo tempo no planeta inteiro. Decorre daí uma 

mestiçagem virtuali, sobre a qual não há rígido controle familiar, social ou estatal 

(internet e outras redes), e que aumenta a potencialidade de agenciamentos, de 

engendramento de diferenças e de criação de mundos. Essa mestiçagem interfere 

não só no comportamento diário em relação aos afazeres e ao lazer, mas também 

na própria maneira de ser dos indivíduos.  

Se essa composição mestiça não pode provocar o aparecimento de diferentes “eus”, 

provoca o aparecimento de um “eu” diferente, que agencia a cada instante sua 

realidade. O “eu” puro não é nada. O psiquismo, que antes era centrado somente e 
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apenas no sujeito enquanto interior, passa a ser a relação do sujeito e da situação. 

Ao contrário do que se apresentava como verdade até então, o mundo não é o 

exterior, é ambiente, e o “eu” não é o interior, é existência (LYOTARD, 1986). A 

construção constante do sujeito individual e coletivo, que faz parte do outro e é 

composto pelo outro, tem de ser feita na busca incessante de atualização de dados 

do problema apresentado e em sua ordenação em uma estratégia eficiente. 

Um sujeito é uma existência presentificada que possui uma visibilidade e uma 

invisibilidade. O conjunto de práticas que ele realiza - quer sejam elas discursivas ou 

afetivas ou de qualquer outra ordem -, e às quais ele dá vida, pertence à visibilidade. 

A trama formada pelos vetores de forças vivas do mundo e pelos traços do passado 

que deixaram marcas específicas e são por ele revitalizados é a invisibilidade. 

Ambos – prática e tramas – fazem parte do ecossistema artístico onde a Gravura se 

insere. Há um nível de produção de subjetividade nos indivíduos, nos grupos e no 

ecossistema que possibilita remanejamentos de agenciamentos de subjetivação. 

Isso acarreta fluidez e reavivamento ao ecossistema artístico em seu campo pleno e, 

por consequência, no campo da Gravura.  

É importante salientar que tão importante quanto se estar atento ao reavivamento, é 

essencial se estar atento à história e às teorias da Gravura, pois a construção de um 

ecossistema se dá pela constante mobilidade e expansão de limites, mas não por 

apagamentos da memória ou da imaginação. 

Notas 

1 Termo utilizado por Suely Rolnik em vários de seus trabalhos. 
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