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RESUMO: Este artigo descreve o processo criativo de uma experiência poética em 
gravura, iniciada em 2013 no Atelier de Gravura do Colegiado de Artes Visuais da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, que dialoga com a semântica e 
polissemia da palavra solidão, 
 
Palavras-chaves: gravura e solidão. 
 
 
ABSTRACT: This article describes the creative process of a poetic experience in 
printmaking, started in 2013 in the printmaking class of Visual Arts Couse of the 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, which converses with the semantics 
and polysemy of the word loneliness, 
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Este texto relata e reflete o processo criativo de uma experiência poética 

desenvolvida no atelier de gravura, onde os resultados obtidos através dos 

procedimentos próprios ao metal transitam pela semântica e polissemia da 

palavra solidão.  

Proponho desenvolver acerca do tema da solidão, a partir de uma vivência 

pessoal, um texto que contém três pontos os quais discutem: os sentimentos 

antagônicos relacionados ao “estar só”; a rotina quase sempre solitária do 

artista em seus processos criativos; e a concepção das obras realizadas no 

período de 2013 e 2014. 

 

1.O indivíduo só 

Disse o poeta Rainer Rilke (2009, p.35), “as obras de artesão de uma solidão 

infinita.” Penso que muitos já tiveram esta sensação de solitude diante de uma 

obra de arte. Uma visão romântica dos artistas e das artes visuais, quase 

sempre associada ao período que compreende a virada do século XIX para o 
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XX, eternizou no imaginário coletivo a figura do artista encerrado em um atelier 

de aspecto insalubre, pouco iluminado, repleto de objetos e trabalhos, onde a 

ideia de solidão se instalava como algo absolutamente imprescindível a 

atividade e ao desenvolvimento da poética. Partindo desta descrição, e 

enquanto labutava por horas no atelier, me fiz as seguintes perguntas: a 

atividade do artista visual ainda hoje traz esta conotação? O quanto a solidão é 

positiva para o artista e como o “estar só” opera nos processos criativos? 

O nosso vocabulário define a solidão como sendo o estado de quem se acha 

ou se sente desacompanhado; a sensação de quem vive afastado do mundo 

ou isolado em meio a um grupo social.  

O indivíduo (só) pode estar em equilíbrio ou não, logo a solidão não é apenas 

um componente gramatical, uma palavra e sua significação. A condição 

humana nos apresenta contextos variados entre o estar solitário e o ser 

solitário. Tais sensações oscilam entre uma escolha consciente e muitas vezes 

necessária para a preservação positiva do individualismo, e uma condição 

psíquica forjada em sentimentos negativos. 

No caso específico desse trabalho, “estar só” não pretende significar a solidão 

apenas com base em características meramente negativas, mas, focando na 

atividade artística e seus processos criativos, pretende significar também uma 

vontade que se alia à precisão, aspiração e ao contentamento. 

Desta forma, e durante todo o percurso, tornou-se inevitável e por vezes 

conflituosa, a associação de sentimentos antagônicos: o querer estar só como 

condição absolutamente necessária ao pleno desenvolvimento do trabalho; e o 

não querer que esta postura induza, na obra, a uma interpretação óbvia de 

distanciamento dos outros, de desengajamento social. 

Entendemos que a solidão, ao contrário da segregação e do 
isolamento, não se faz inimiga da cultura, como poderiam 
afirmar alguns. Não podemos confundir solidão com 
segregação. A solidão não é apenas o refúgio em um mundo 
próprio, uma fuga do desprazer, ou uma faceta do 
individualismo, da indiferença ao outro, do narcisismo, 



 
 
 

1969 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

onipotência, entre tantos outros nomes que poderíamos usar, 
reduzindo a experiência de solidão. (TATIT; ROSA, 2013, 
p.137) 

O “estar só” é posto, então, como elemento da atividade artística atrelado ao 

trabalho e à criatividade. Não fosse a doutrina do trabalho, indiferente ao fato 

de estar só ou acompanhado, não haveria potencial criador que sobrevivesse 

ao descompromisso. Enfim, no universo das muitas solidões, o artista torna-se 

interlocutor e ouvinte na laboração e no devir de sua obra. 

É admissível afirmar que os artistas querem estar a sós e isolados porque 

precisam disso para a realização do seu trabalho. Porém, ninguém deseja estar 

só, não todo o tempo. Possível o contentamento diante da solidão, contudo por 

período determinado, pelo espaço de tempo onde o indivíduo se encontra 

inteiramente absorvido pela atividade, pela ação, pelo trabalho e esforço que, 

naquele momento o preenche. Portanto, deseja-se a solidão apenas o tempo 

necessário. 

 

2. Os sintomas 

Descrevendo o processo criativo de três grandes gravadores brasileiros, Vera 

Beatriz Siqueira (2010, p.21) nos conta que: “Para dar forma à potência 

expressiva da gravura, cada artista precisou lidar com a eleição de seus 

assuntos privilegiados.” Então, para melhor expressar minhas reflexões 

momentâneas, resolvi privilegiar o tema solidão.  

Um dia me vi só para além do limite. Havia mudado de cidade, a trabalho. 

Carreguei o que pude e fui aventurar. A família permaneceria onde sempre 

havíamos estado. Fui só. Quinhentos quilômetros de casa. Estava diante de 

uma situação pela qual eu havia dedicado algum esforço para conseguir e que 

agora me colocava numa posição de desconforto e incômodo. Sim, eu queria 

estar naquele lugar, ocupar aquela posição e trabalhar com dedicação e 

esforço. Agora eu tinha espaço, tempo e equipamentos, mas a percepção de 
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que estava só mais tempo que o necessário havia começado a criar um 

sentimento de melancolia com a qual eu não estava habituado.  

Via-me por horas trancado no atelier sem que houvesse intervalos para o 

convívio e a conversa. Estava em um espaço de trabalho e de criação, de 

ferramentas, de papéis, de tintas e solventes. Havia me cercado de objetos de 

estudo: livros, artigos, filmes e outros. As obras iam se acumulando: algumas 

acabadas e outras não. Todos estes elementos compondo o repertório 

particular de minhas investigações.  Porque nos cercamos de tantos objetos? 

Seria para substituir o silêncio por companhias inanimadas? Seriam estas 

companhias a chave para a casualidade e/ou intencionalidade da criação?  

Não sei ao certo, porém, era como se acontecesse ali um colóquio diário entre 

todos os atores partícipes dos processos criativos: o artista, a máquina de 

impressão, os papéis, a tinta e etc.... E mesmo fazendo parte desta conferência 

diária entre artista e objetos, havia uma sensação de excesso, de 

transbordamento do tempo de estar só. 

O atelier, espaço que abraça a solidão do artista, é pensado para as ações e 

reações que ali ocorrem. Muitas vezes temos a percepção de bagunça ou 

desordem, mas existe sim uma disposição que de alguma maneira intercede a 

favor da facilitação dos procedimentos e realização dos trabalhos. Em 

entrevista concedida a David Sylvester, Francis Bacon respondeu porque 

permanecia trabalhando a vinte anos num lugar que ele, Sylvester, julgava 

pouco apropriado:  

Eu me sinto muito a vontade no meio desse caos, porque ele 
me sugere imagens. Além do mais, adoro viver no caos. Se 
tivesse que sair daqui e ir para outro lugar, numa semana ele 
estaria também um caos. Gosto de tudo limpo e não gosto de 
ver pratos sujos e nem coisas emporcalhadas, mas gosto de 
uma atmosfera caótica. (SYLVESTER, 1995, p.190) 

No caso específico do atelier de gravura, em vista das inúmeras técnicas ali 

conduzidas, lidamos com um gregário de coisas e objetos com os quais, ao fim, 

construímos relações muito íntimas. Quem não tem um rolo de impressão 
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antigo com o qual firmou uma parceria eterna? Uma espátula onde os registros 

de tantas impressões estão fixadas em seu cabo ou, até mesmo, um velho 

vidro de seleta onde armazenamos vernizes a tanto tempo que é impensável 

nos desfazermos dele? Ao perceber nos objetos do atelier estas conotações, 

compreendo que ele se transforma em lugar onde os artistas vertem afetos, 

expectativas e muitas histórias. Pensar desta forma o atelier, é procurar 

entender como este ambiente se transforma em arcabouço que sustenta e 

estrutura a atividade produtiva do artista, tornando-se, assim, um espaço tão 

acolhedor. 

Os conceitos sobre atelier, principalmente na contemporaneidade, são 

múltiplos. Algo muito em voga é a ideia do atelier aberto ao público, aberto a 

visitações e interações.  Contudo, é notório que o que desperta maior interesse 

aos visitantes, além das obras, são os objetos e a possibilidade do contato com 

a rotina do artista, presumidamente solitária. 

Diante de tais sentimentos não foi surpresa que o assunto “solidão” findasse 

como tema privilegiado de uma série de gravuras em metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1972 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

3. As imagens 

 

Fig. 1. Água forte e água tinta, 25cm x 25cm, 2014. 

 

Nos processos de criação, quase sempre o artista trabalha com uma rede de 

informações e procedimentos intimamente ligados ao seu universo habitual. 

Segundo Fayga Ostrower: 

Além dos impulsos do inconsciente, entra nos processos 
criativos tudo o que o homem sabe, os conhecimentos, as 
conjecturas, as propostas, as dúvidas, tudo o que ele pensa e 
imagina. Utilizando seu saber, o homem fica apto a examinar o 
trabalho e fazer novas opções. (OSTROWER, 2004, p55) 

Deste modo, relacionei a alguns pressupostos tradicionais da gravura, este 

tema comum a muitos artistas e que no instante da criação destes trabalhos, a 

mim chegava com a força das interrogações.  
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                                Fig. 2. Água forte e água tinta, 25cm x 25cm, 2014. 

 

Mas a criação não se faz com simplicidade. A elaboração do trabalho consiste 

em formatar as possibilidades imaginadas e dá-lhes intensidade emocional. 

Então, decidir um traço, compor uma obra, definir o certo e o errado são ações 

que vão determinando toda a tarefa e delineando o caminho a percorrer. 

Ao criar, ao receber sugestões da matéria que está ordenada 
e se altera sob suas mãos, nesse processo configurador o 
indivíduo se vê diante de encruzilhadas. A todo instante, ele 
terá que se perguntar: sim ou não, falta algo, sigo, paro... 
(OSTROWER, 2004, p.70) 

Estamos sempre, ou quase sempre, mudando e reagindo às nossas próprias 

ideias, e com relação a este trabalho não poderia ser diferente. Num dia 

considerava a ideia de uma série de gravuras sobre solidão algo poderoso, 

noutro dia, muito fraca; às vezes simplesmente Boa, outras vezes nem tanto; 

em determinado momento bastante consistente, em outro, muito vazio. Penso 

que a explicação está na intenção. O artista intenciona mostrar o seu trabalho, 
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e para além desta intenção está o desejo de aprazer. Então me perguntava: 

interessa ao espectador a minha leitura deste sentimento? Sem respostas, uma 

vez que perguntava aos objetos do atelier, segui no caminho dos objetivos 

traçados e, assim, as dúvidas foram se transformando, não em certeza, pois é 

qualidade que penso não pertencer às artes, mas em elementos formadores do 

trabalho.  

 

Fig. 3. Água forte e água tinta, 25cm x 25cm, 2014. 

 

As gravuras foram sendo constituídas e ganhando forma numa conjunção de 

sentimentos antagônicos e inevitavelmente conflituosos. Diante das matrizes, 

vernizes e ferramentas, estar só representava uma condição absolutamente 

necessária, porém, na obra, uma interpretação óbvia de distanciamento e 

solitude, não era o objetivo. A sutileza me parecia mais pertinente que uma 

clara e evidente representação. Embora reconheça que o tema solidão não 

facilite ao artista trabalhar com clareza e evidência. 
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Nas gravuras, busquei me apropriar de qualidades do assunto tratado, 

combinando simplicidade, frequência e multiplicação para obter expressividade 

e aparência concreta. As imagens revelam silêncio, mansidão, vastidão, 

profundidade... As figuras montam um conteúdo expressivo que combina 

imobilidade a uma possível narrativa simbólica que intenciona adquirir uma 

exteriorização lúdica e dramática. 

 

Fig. 4. Água forte e água tinta, 25cm x 25cm, 2014. 

 

Os ventiladores são tema constante que surgem em alguns trabalhos 

anteriores, em desenhos e pinturas, e estão diretamente relacionados a 

aspectos cotidianos. Agora, na gravura, reaparecem em composição com 

figuras humanas, sem necessariamente fechar com um significado único. 

Posso dizer que o objeto “ventilador”, assim como os carretéis de Iberê 

Camargo, trazem si uma simbologia que é remissiva a períodos infantis e cujo 

significado revela uma necessidade pessoal de comunicar. Segundo Nicolas 

Bourriaud:  
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Hoje, a comunicação encerra os contatos humanos dentro de 
espaços que decompõem o vínculo social em elementos 
distintos. A atividade artística, por sua vez, tenta efetuar 
ligações modestas, abrir algumas passagens obstruídas, pôr 
em contato níveis de realidade apartados. (BOURRIAUD, 
2009, p.10) 

 

Nas gravuras, tal signo cumpre o papel de efetuar estas ligações modestas, de 

interligar as figuras, forçando-as ao laborioso ato de convivência. Mesmo 

estáticos, é possível imaginá-los em seu pêndulo clássico, ora para a 

esquerda, ora para a direita, como quem busca encontrar uma possível 

conexão com aqueles que o cercam. 

A impressão tende a ser expressiva, se considerarmos a intenção pela 

autenticidade e pela fidelidade com que foram trabalhadas. O gosto pelo 

material, pela técnica, pela memória e o gestual estiveram todo o tempo 

presentes. O diálogo com os procedimentos técnicos de impressão e suas 

possibilidades conduziu a um embate direto com a materialidade da arte, onde, 

o contato físico e direto proporcionou a criação de formas que expressam a 

minha percepção com relação ao tema escolhido. 

Quanto às perguntas formuladas no início deste artigo, não objetivei e 

tampouco priorizei encontrar as respostas, pelo contrário, durante o percurso 

elas foram se desdobrando em novas indagações que serviram de base para o 

desenvolvimento de todo o processo criativo. É certo que o sentimento inicial 

ainda continua operando, e, sendo assim, não houve o tempo de concluir que a 

solidão de fato atua positivamente ou se a nossa atividade profissional traz esta 

conotação. O fato é que a rotina solitária somada a sentimentos tão adversos 

propiciaram a construção das obras aqui apresentadas.  
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