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RESUMO 
No presente texto, retomo algumas questões fundamentais, tais como, a persistência e a 
presença da xilogravura no panorama da arte contemporânea, e, ao mesmo tempo, o 
cotidiano do ensino das artes visuais no ensino superior. Assim também, os conflitos e os 
desafios encontrados tanto no âmbito da produção artística quanto no seu ensino. Como 
conciliar ambos os territórios? 
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ABSTRACT  
I return to some questions, in this text, such as the persistence and the presence of the 
woodcut, in the middle of contemporary art, and a parallelism with the everyday teaching in 
Degree course. What I mean refers to the conflicts and challenges encountered at same time 
in the field of artistic production and teaching. How is it possible to deal with both sides of the 
question? 
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Esse passado, além do mais, estirando-se por todo seu trajeto de 
volta à origem, ao invés de puxar para trás, empurra para a frente, é 
o futuro que nos impele de volta ao passado. (Hannah Arendt, Entre 
o passado e o futuro) 
 
La technique en tout cas NE veut pás – seulement – dire progrès’ et 
‘nouveaute’: elle regarde dans tous lês sens du temps. (George Didi-
Huberman, La ressemblance par contact) 

 
Existem, sem dúvida, dificuldades para aceitar e compreender o 
pensamento visual porque a visão de um mundo implícita numa obra 
não poder ser inferida a partir do tema, e sim a partir de uma análise 
formal globalizadora que reconheça a autonomia linguística da arte, 
ou seja, sua capacidade de expressão através de instrumentos e 
meios semânticos próprios – linhas, cores, luzes, volumes. 
(Annateresa Fabris, Pesquisa em artes visuais) 

 

O presente relato envolve duas atuações que acontecem simultaneamente: de um 

lado, as atividades didáticas e, de outro, a produção artística no ateliê, 

especificamente voltada para a xilogravura. 

Ao pensar as questões relacionadas ao ensino da gravura, surgem prontamente 

diversas perguntas, sobre como pensar, hoje, o ensino da xilogravura, técnica 

ancestral, antiga e, ao mesmo tempo, contemporânea? O que significa um projeto 

gráfico? Como penetrar no âmago da linguagem da xilogravura? Sendo artista e 

professora, como fazer para entender ambas as áreas? Em que momento ambas as 

áreas convergem ou divergem? O espaço do ateliê de gravura, as prensas, os 

tórculos, as ferramentas, parecem atravessar o tempo, e, apesar deste espaço-

temporal, alguns artistas jovens continuam a trabalhar com xilogravuras, buscando a 

expressão própria. 

O domínio da técnica é fundamental, até mesmo para transformá-la, posteriormente. 

Hoje existem máquinas a laser que produzem os recortes variados, podemos, então, 

utilizar estes equipamentos, assim como poderíamos utilizar facas, canivetes, goivas 

para produzir os recortes manualmente. 

Pensar na gravura contemporânea, não é apenas uma questão de substituir a 

madeira pelo acrílico ou equivalente, mas, sim, repensar o projeto como um todo, 

desde a temática escolhida até às decisões técnicas. Em algumas ocasiões, a troca 

da matriz de madeira por outro material, parecia ser a solução para “atualizar” a 

xilogravura..., ledo engano. Assim como pensar que devem ser em grande formato, 
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que não devem ser emolduradas e penduradas nas paredes..., outro engano. Há, 

sem dúvida, xilogravuras em grandes formatos, como há xilogravuras em pequenos 

formatos. 

As escolhas têm que ser precisas, assim como a matéria-prima – matrizes de 

madeira, de MDF, de compensado, chapas de acrílico, linóleo, etc. Assim como a 

impressão em papéis diversos, plásticos, tecidos, também as xilogravuras em 

escalas urbanas, os lambe-lambe, as ocupações de espaços, as cenografias, os 

livros impressos, as ilustrações xilográficas; um universo de atuações amplas. A 

pergunta permanece sempre... Quais as escolhas pessoais? E por quê? 

Ocorrem os “acasos”, e estes nos intrigam. Como entendê-los? São apenas 

experimentos? Podem ser vistos como obras em si? 

 
Luise Weiss 

Sem título, 2015 
Xilogravura policromática, 30 x 40 cm 

Coleção da artista 
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Luise Weiss 
Sem título, 2015 

Xilogravura policromática, 30 x 40 cm 
Coleção da artista 

Na questão do acaso, o que ocorre em sala de aula, como também no ateliê, é 

interessante mencionar o caso do aluno Allan T. Yzumizawa (IA–UNICAMP), que 

trouxe um pedaço de tronco de árvore, com marcas de cupim e brocas. Quando 

vislumbrei este cilindro de madeira, lembrei-me dos cilindros da Mesopotâmia. Allan 

rolou o cilindro de madeira numa placa de argila e, após a secagem, sugeri uma 

impressão no papel japonês. Um percurso que surgiu do acaso, passou pelas 

impressões da Mesopotâmia e chegou até uma impressão delicada, abstrata, nos 

caminhos dos cupins e das brocas, porém ficou a pergunta: trata-se apenas de um 

experimento? Como entender este trabalho? Uma experiência inicial de futuros 

projetos? 
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Allan T. Yzumizawa 

Sem título, 2015 
Xilogravura experimental, 30 x 40 cm 

Coleção da artista 

Acerca da questão do acaso, lembro-me da citação do catálogo Poética do Acaso, 

MAC, São Paulo, 1991: 

Existem, sem dúvida, dificuldades para aceitar e compreender o 
pensamento visual O artista colhe os acasos da cidade. A tykhe é o 
achado, o encontro, a descoberta por acaso que são produzidos por 
aquele que exerce uma ação: o artista que faz do acaso uma poética. 

Segue um trecho do Memorial Nos veios da madeira, Unicamp, 2015. 

Ao iniciar o projeto do memorial, duas grandes áreas se delinearam prontamente, o 

ensino da gravura e a pesquisa artística. Não vejo possibilidade de pensar em uma 

atividade desvinculada da outra, pois ambas se complementam em diálogo. 

Gostaria de esclarecer que não excluo os estudos na área da gravura, porém não 

sou historiadora de arte, nem crítica de arte. A minha função principal é introduzir os 

alunos no território da xilogravura e sua linguagem, complementando a informação 

técnica com o conhecimento de certos aspectos do desenvolvimento histórico da 

técnica, o que requer uma indicação bibliográfica básica, além de visitas a 

exposições e ateliês de artistas. Apresentar aos alunos livros sobre gravura, fazer 

projeções de imagens, indicar leituras e textos básicos, complementando a aula e 
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ampliando o conhecimento. Para mim, é importante levar livros sobre o assunto que 

está sendo discorrido. 

Ao abrir as gavetas das mapotecas e rever minha trajetória com a xilogravura, a 

monotipia, a fotomontagem, a frotagem, lembrei-me das dificuldades das etapas do 

desenvolvimento e a permanência de alguns temas que já apareceram e, que 

retornam, como imagens inscritas na memória. Em diversos momentos, a difícil 

procura da linguagem expressiva adequada levantou-me a questão “por que a 

xilogravura se manteve, atravessando todos estes anos, tão atrativa, e o que me 

leva a continuar?” Não é apenas o fato de lecionar a disciplina respectiva, pois 

percebia uma inquietação: trata-se de questões ainda obscuras a serem resolvidas. 

Não é fácil conciliar a atividade de ateliê com as atividades didáticas e as diversas 

funções que as universidades propõem. Muitas vezes, descubro imagens e textos 

que complementam o conhecimento e ampliam o horizonte, porém há momentos em 

que preciso deixar isto de lado para entrar no ateliê e voltar-me para o trabalho 

artístico. Desse encontro, saem novos projetos que irão estimular novos trabalhos, 

exposições, palestras, workshops, etc. 

Que tipo de artista eu quero ser? E o que transmito para os meus alunos nas 

atividades de ateliê? Não se trata apenas de ensinar técnicas ou história, embora 

ambas sejam importantes, mas acredito em uma postura ética diante da arte. 

É nesse eixo de pensamento que elaborei o Memorial, refletindo sobre ambas as 

atuações, como professora e artista, para perceber, no final, que ambas se 

completam. 

Algumas lembranças do ensino me ajudam a compreender melhor algumas atitudes 

minhas como professora de gravura da UNICAMP. Uma recordação é a da primeira 

experiência de ensino de xilogravura, quando lecionava no laboratório de Desenho 

da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1977–1987). O meu primeiro grupo de 

alunos era de pré-adolescentes, de 9 a 12 anos de idade. Fui até a Rua do 

Gasômetro para comprar madeira para a aula e, no entusiasmo, pensando em ter 

comprado mogno ou cedro, levei madeira parecida, porém mais dura e pesada (não 

lembro que espécie de madeira). Ensinei os alunos a lixarem a superfície da 
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madeira, preparando o desenho a ser gravado, e, só quando eles começaram a 

gravar, percebi a dureza e a resistência dos veios daquela madeira. Apesar da 

dificuldade encontrada, auxiliei no término das gravações, e, finalmente, imprimimos 

manualmente as xilogravuras. 

Outro episódio ocorrido foi um workshop de introdução à xilogravura em Jacareí, 

uma atividade promovida pela Prefeitura local. O pedido de material, alguns jogos de 

goivas da Tombo, não veio. Na realidade, havia um jogo de goivas, pranchas de 

madeira compensada e cerca de 30 crianças, de 7 a 9 anos de idade. Desesperada, 

procurei pregos grandes que pudessem servir de goivas, e que se tornaram os 

instrumentos utilizados. Conseguimos tirar algumas provas, em papéis sulfite e de 

seda. Senti-me muito frustrada, porém, dessa experiência, iriam surgir xilogravuras 

minhas, como desafio de vivenciar a própria frustração. 

Durante o tempo de vivência e elaboração da Oficina de Artes do Clube das 

Gaivotas na APAE (1976–1978) foram realizadas experiências com monotipias e 

algumas xilogravuras, com grupos de jovens com desafios de coordenação maior; 

entretanto, a orientação, atenção e presença, fizeram aparecer os resultados. 

Na vivência com os jovens e adultos da APAE, obtive uma experiência fundamental: 

a de estruturar um ambiente de afeto, percebendo que os temores e limites estão 

dentro de nós mesmos. Tive que superar meus próprios temores para melhor e 

orientar a produção dos alunos. 

Como lidar com o medo, que nos habita, em situações de aula? Lembro-me de um 

episódio vivenciado nas aulas do SESC Pompéia, nos anos 80. Compareceu, no 

ateliê, um grupo de jovens da FEBEM, para uma atividade de xilogravura. 

Inicialmente fiquei temerosa, pensando nas goivas, estiletes, porém, rapidamente 

voltei-me ao uso das ferramentas para entalhar, para gravar e, após, imprimir a 

imagem. 

A aula transcorreu com tranquilidade, e o medo, que inicialmente apareceu, estava 

presente apenas na minha cabeça, na minha fantasia. Estava lidando com os outros, 

os alunos, mas estava lidando comigo mesma, com a minha relação com o outro. 
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Paralelamente à prática da gravura, há o conhecimento da prática, conhecimento 

dos aspectos históricos, dos artistas gravadores de épocas diferentes, tanto do 

passado quanto do presente. São muitas as gravuras que pode ser citadas, porém 

destaco alguns nomes de gravadores como referências: Käthe Kollwitz, Edvard 

Munch, Oswaldo Goeldi, Marcelo Grassman, Maria Bonomi, Evandro Carlos Jardim, 

Renina Katz e tantos outros. Nesse caso, devo salientar, não são apenas nomes 

ligados à xilogravura, mas também às outras linguagens gráficas, como a gravura 

em metal, a litografia, a serigrafia e as técnicas mistas. 

Considerando a importância da história da gravura no Brasil, com uma forte tradição 

gráfica em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, 

Bahia e outros estados. 

A xilogravura se manteve e atravessou o tempo. Hoje, há diversos jovens 

gravadores, de qualidade e força, desenvolvendo projetos autorais com a técnica da 

xilogravura; poderia citar alguns nomes como, Ernesto Bonato, Fabrício Lopez, 

Ulysses Bôscolo, Francisco Maringeli, Fernando Villela, Vinícius Almeida e outros. 

Novas inseguranças surgiram quando iniciei minhas atividades didáticas em ensino 

superior, inicialmente, no confronto com alunos adultos ou que estavam saindo da 

fase adolescente. Ter um domínio quase total do conhecimento, não deixar 

transparecer dúvidas, eram ansiedades novas para mim, com a experiência, aprendi 

a lidar com estas dificuldades, percebendo que o aprendizado é contínuo, não 

apenas para o aluno, mas também para o professor. 

Como professora de graduação, percebi a importância da introdução à gravura, 

assim como aos diversos territórios da técnica. Como podemos pensar um projeto 

de gravura? Quais são suas principais características? Qual é a importância da 

história da gravura, no caso da xilogravura, na sua trajetória no mundo? Há um 

universo a ser desvendado da matriz às estampas. A instrumentalização torna-se 

fundamental, os próprios instrumentos, o manuseio, os cuidados com os processos 

de impressão, enfim, um percurso que possibilita ao aluno conhecer e se aproximar 

do território da xilogravura. 
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A questão da escolha das matrizes (espécies de madeiras), formatos, qualidades de 

papéis, impõem alguns limites que devem ser enfrentados, assim como no preparo 

da tinta, em que os aspectos da limpeza tornam-se parte integrante do trabalho. 

Percebo que alguns alunos se envolvem mais com a linguagem gráfica, o que 

interpreto como afinidades que podem estar nascendo de maneira espontânea.  

A xilogravura impõe o tempo de sua técnica. Há escolhas, erros e acertos, como em 

qualquer outra área artística. Quando gravamos, podem escapar lascas de madeira 

e, ao se imprimir a primeira cópia, às vezes algo desagrada: esquecemos que a 

imagem na impressão sai invertida, ou que a madeira tem sua própria textura 

expressiva. 

Às vezes podem ser feitas correções, ou mesmo incorporação das falhas, porém o 

melhor muitas vezes é começar outro projeto, com uma nova matriz. Com a 

experiência, aprendemos a adequar os procedimentos à solicitação do projeto, 

contudo com grande desafio, como em qualquer projeto artístico. 

Estimulo sempre a vivência e as atividades de ateliê, como início de cada pesquisa, 

e, na medida em que a prática avança, o próprio trabalho indica os caminhos e os 

rumos. Juntamente com a busca da linguagem expressiva deve haver, a meu ver, 

espaço para experimentações. Acredito que as diferentes áreas visuais se 

aproximam, como em um diálogo. Essas aproximações, as analogias e influências 

de outras áreas, como a música, a literatura, e áreas afins, são caminhos que se 

aproximam e se afastam ciclicamente. 

Quando observo em sala de aula, no caso da xilogravura, a expressão do rosto dos 

alunos, ao vislumbraram a primeira impressão, é de espanto, em alguns momentos, 

de decepção ou dúvidas, mas também, é a da alegria da descoberta. 

No caso das orientações nas áreas de Poéticas Visuais, eu gosto de fazer as 

reuniões junto com os trabalhos visuais individuais, pois, ali é que se localizam as 

questões. É preciso olhar, e novamente olhar, aliar a reflexão, a pesquisa do texto à 

prática fundamental. 

Para se desenvolver um pensamento gráfico, é necessário uma série de gravações, 

de impressões, e de erros e acertos. Projetar-se uma xilogravura, além da inversão 
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da imagem, significa também pensar no material que é retirado e na parte do relevo, 

que permanece. Aquilo que aparentemente parece simples é algo a ser conquistado, 

fazendo-se e observando-se imagens, desenvolvendo-se projetos gráficos e indo-se 

além da mera experimentação. 

No início a experimentação é fundamental, porém, a partir de um determinado 

momento, devemos avançar. Sempre é importante lembrar que todos podem errar, 

tanto os artistas iniciantes, como os artistas maduros. Às vezes, no processo, coloco 

uma matriz de lado; sinto que passei do ponto de gravação, no entusiasmo, na 

dúvida, no cansaço. Diferentemente da pintura, que permite diversas mãos de tinta, 

a xilogravura impõe um limite, que é o limite da gravação. 

  

Luise Weiss 
Imagem fotográfica da Oficina de Xilogravura na Pinacoteca na década de 1980 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Luise Weiss 
Imagem fotográfica do Laboratório de Gravura do Curso de Graduação em Artes Visuais na 

UNICAMP, 2015 
Fonte: Arquivo pessoal 

Considerações finais 

Por isto é que não devemos abrir mão da oficina como espaço social. 
No passado como no presente, as oficinas e estabelecem um 
movimento de coesão entre as pessoas através dos rituais de 
trabalho. (Richard Sennet, O artífice) 

Gostaria de enfatizar algumas questões: o espaço/ateliê, além de se constituir de um 

local de trabalho, ele igualmente incorpora diálogos, comentários de trabalhos, 

assim como leituras e textos a serem conversados. Não vejo sentido em separar 

teoria e prática, de forma radical, assim como nas pesquisas artísticas, no ateliê, 

posso incorporar leituras e prática. O professor/artista pode compreender e 

acompanhar, no ateliê, melhor as dúvidas, as angústias dos alunos, pois ocorrem 

momentos de incerteza, de dúvida, em diversas etapas do trabalho (figuras 6 e 7). O 

olhar do artista gráfico, para o entendimento da linguagem gráfica, tem o poder de 

síntese que acompanha a xilogravura, que impõe um pensamento, uma ação, e isto 

requer prática, estudos. 

Os caminhos que um ateliê de gravura pode oferecer numa universidade são muitos, 

porém, o domínio de um ofício, é aberto às descobertas e aos outros. Por outro lado, 

ainda existe o conhecimento da História da Gravura, as questões de texto e imagem, 

a ligação da Gravura com o livro, enfim, inúmeros aspectos de estudos. A 

responsabilidade dos cursos de artes em preservar a Gravura no seu currículo, 

cuidar do espaço do atelier, como centro de pesquisas e produção, assim como do 

diálogo com áreas tangentes, vejo tudo isto como fatores fundamentais...  

No entanto, comecei a entender a linguagem da Gravura, no momento em que 

percebi que aquela imagem impressa tem suas características próprias, pois apenas 

a xilogravura, e apenas ela, possui as marcas que eu estava procurando! 
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Luise Weiss 
Imagem fotográfica do Laboratório de Gravura do Curso de Graduação em Artes Visuais na 

UNICAMP, 2015 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

  

Luise Weiss 
Imagem fotográfica do Laboratório de Gravura do Curso de Graduação em Artes Visuais na 

UNICAMP, 2015 
Fonte: Arquivo pessoal 
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