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RESUMO 
Este artigo aborda alguns conceitos sobre gravura que estão relacionados a uma pesquisa 
poética nesta área. É apresentado um conceito amplo de gravura a partir de Didi-Huberman, 
sobre a grade, com base em Rosalind Krauss e sobre a técnica, tendo como apoio principal 
o pensamento de Simondon. E também trata do conceito de gravura pós-digital que está re-
lacionado com o referido projeto, que trabalha com imagens de nuvens. Para demonstrar, o 
artigo aborda o conceito de meio tom e alguns aspetos simbólicos das nuvens. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT   
This article discusses some concepts of printmaking related to a poetic research in this field. 
It is presented a broad concept of printmaking by Didi-Huberman. It is also presented a 
discussion on the subject of grid, based on Rosalind Krauss´ article about the technic, using 
Simondon´s ideas. Besides, it shows the concept of post-digital printmaking, related with this 
project which we´ve been working on connected with clouds´ images. In order to 
demonstrate the project, this article is also about mid tone´s concept and some clouds´ 
symbolic features. 
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Introdução 

Partindo do princípio de Lancri (2002 p. 20), de que a pesquisa em artes tem seu 

início “obrigatoriamente na prática plástica ou artística do estudante, com o 

questionamento que ela contém e as problemáticas que ela suscita", abordamos 

alguns aspectos de um trabalho poético. 

Um levantamento dos aspectos com os quais se dialoga exigiria a abordagem de 

muitos elementos, como as referências estéticas, que partem das diversas 

representações de nuvens além de alguns aspectos do construtivismo. No entanto, 

veremos aqui somente três destes elementos.  

Em primeiro lugar, trabalhamos o sentido amplo do gravar uma matriz e imprimir 

cópias a partir dela, introduzindo a discussão sobre o uso da tecnologia.  Em 

seguida, fazemos uma descrição sucinta de um dos aspectos do projeto em 

desenvolvimento: a grade reticulada, a partir da leitura do artigo Grid de Rosalind 

Krauss (1993). Então, descrevemos o sistema utilizado na produção das matrizes, 

com alguma discussão sobre a imagem de nuvens, exploradas nas gravuras.  

Gravura e técnica 

Didi-Huberman (2008 p. 27), lembra que falamos em “fazer uma impressão: produzir 

uma marca pela pressão de um corpo sobre uma superfície”. Além da pressão, 

gravura também: “supõe um suporte ou substrato, um gesto que o atinge (em geral, 

um gesto de pressão, ao menos, de contato), e um resultado mecânico que é uma 

marca, escavada ou em relevo”. 

Este conceito de gravura delimita o campo, deixando-o aberto para incluir diferentes 

modalidades de produção de imagem que deixam uma marca através da pressão de 

uma matriz. A rigor, podemos dizer que a afirmação não inclui a litogravura e a 

serigrafia, pois fala somente de modalidades baseadas em reentrâncias e relevos. 

Entretanto, há uma generalidade da ação de imprimir, que permite falar da 

ancestralidade e do anacronismo da gravura. 

O autor comenta que entendemos com facilidade o fato de a escultura moderna 

utilizar "a eletricidade, os robôs ou a holografia" (Id. Ibid. p. 27), mas a impressão é 

rudimentar e anacrônica. Ele argumenta perguntando por que os artistas atuais 
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recolhem uma textura por "frottage" ou deixam as marcas de seus corpos sobre a 

terra ou outro suporte. É neste sentido que esta técnica é ancestral. 

A definição também traz a necessidade de tocar na relação entre arte e técnica; para 

isso Didi-Huberman recorre a Simondon (1969 p. 10), que nos mostra duas atitudes 

da cultura com relação aos objetos técnicos, como conjuntos de matéria ou “supõem 

que estes objetos são também robôs e que eles são animados de intenções hostis 

para o homem”. 

Para Simondon, “A máquina que é dotada de uma alta tecnicidade é uma máquina 

aberta”. Perante este conceito de máquina, a relação entre homens e máquinas é 

vista de maneira diferente na qual homem passa a ter a “função de coordenador e 

inventor permanente das máquinas que estão em torno dele. Ele está entre as 

máquinas que operam com ele” (1969, p. 12). 

Junto com esta visão da tecnologia, vale verificar o que Walter Benjamin comenta 

sobre este assunto quando trata da perda da aura da obra de arte. Ele diz: 

Toda forma de arte amadurecida está no ponto de intersecção de 
três linhas evolutivas. Em primeiro lugar, a técnica atua sobre uma 
forma de arte determinada. [...]. Em segundo lugar, em certos 
estágios do seu desenvolvimento as formas artísticas tradicionais 
tentam laboriosamente produzir efeitos que mais tarde serão obtidos 
sem qualquer esforço pelas novas formas de arte. [...] Em terceiro 
lugar, transformações sociais muitas vezes imperceptíveis acarretam 
mudanças na estrutura da recepção, que serão mais tarde utilizadas 

pelas novas formas de arte. (1987, p.185 ) 

A apropriação de máquinas de comando numérico para produzir matrizes de 

impressão não fica distante desta forma de relação com a técnica, uma vez que atua 

sobre uma forma de arte determinada, resolve de uma forma mais simplificada as 

diversas tentativas de reprodução do meio tom que foram experimentadas na 

história da gravura e atende a mudanças perceptivas trazidas pelo contato com a 

impressão em retícula, no caso das artes gráficas, e os pixels, no caso da imagem 

da televisão e do computador.  

A forma mais antiga de produzir matrizes é feita a partir do entalhe na madeira para 

a criação de relevos, no entanto mesmo a madeira mais macia oferece uma 

resistência à vontade do artista e para enfrentá-la necessitamos de ferramentas. 
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Este é o mundo resistente do qual fala Bachelard (1991, p. 33), que sobre ação 

específica da gravura cita Georges Blin: 

A voluptuosidade de entalhar deve ser em grande parte devida ao 
prazer que se sente ao sobrepujar uma resistência objetiva: alegria 
de ser ou de manejar o instrumento mais duro, de agir no sentido da 
saliência mais contundente e de imprimir o seu projeto na matéria 
que cede. 

Leroi-Gournhan (1971) nos mostra que é a matéria que determina a ferramenta, 

assim para cada matéria e intenção temos ferramentas diferentes. Em sua 

classificação, as ferramentas de entalhe são ferramentas de pressão colocada, 

estendem a ação da mão por serem mais duras e afiadas, mas mantêm uma relação 

com o gestual. 

A impressão tipográfica pode ser entendida como a apropriação das estruturas de 

funcionamento da xilogravura. O texto era feito por composição de tipos móveis de 

metal e a imagem exigia a produção de clichês (BAER, 1995): processo químico-

fotográfico no qual um tipo de gelatina sensível à luz é colocada sobre uma placa de 

metal; sobre esta placa é colocado um desenho transparente e o processo 

fotográfico elimina a gelatina que não recebeu a luz. Em seguida, a placa é colocada 

em um ácido que corrói a parte que não está protegida e não será impressa. 

A produção de matrizes não tem a manualidade do gesto com o buril ou a goiva, 

nem a tecnicidade da produção químico-fotográfica de clichês; temos outro tipo de 

mediação tecnológica feita não somente pela tecnologia da computação gráfica, mas 

também pela tecnologia das máquinas de comando numérico (que permitem que 

aqueles passem a existir no mundo exterior ao computador). 

Todos os tipos de gravura têm um aspecto binário em sua constituição: a extensão 

de sua área só pode ser dividida em duas categorias. As áreas que serão impressas 

e as áreas que não serão impressas. Isso mesmo no caso da litogravura, embora 

esta situação seja um pouco mais complexa. No caso da gravura em relevo e da 

calcogravura, isto fica evidente e traz a necessidade de diversos recursos para a 

representação do meio tom.  

Irvins Jr. (1975, p. 178) faz, em Imagem impressa y conocimiento, um levantamento 

da forma como as hachuras foram utilizadas para se obter o meio tom durante a 
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história da gravura, estabelecendo-se enquanto linguagem gráfica, na qual os traços 

se articulam com a imagem. Ao tratar do que ele chama: "manifestación gráfica sin 

sintaxis", fala do surgimento do sistema de retículas desenvolvido inicialmente por 

Talbot, que patenteou seu processo em 1852.  

Esse processo fotográfico também é baseado em um revestimento de gelatina 

sensível à luz, porém o negativo não é exposto diretamente, mas através de uma 

tela, que pode ser um tecido ou linhas traçadas sobre o vidro.  

A luz, que penetra através da tela, endurece o revestimento, formando pontos 

maiores ou menores segundo a quantidade de luz que atravessa o negativo. O 

revestimento conserva sua solubilidade naquelas zonas onde a tela e o negativo 

impedem a passagem da Luz. Uma vez eliminada a parte solúvel do revestimento, é 

fácil tratar a prancha com ácido para que fiquem rebaixadas as linhas existentes 

entre os pontos. 

A produção de matrizes para impressão – em especial, a apropriação de máquinas 

de comando numérico para isto – não fica distante desta forma de relação com a 

técnica, uma vez que atua sobre uma forma de arte determinada e resolve, de uma 

forma mais simplificada, as diversas tentativas de reprodução do meio tom (que 

foram experimentados na história da gravura) e atende a mudanças perceptivas 

trazidas pelo contato com a impressão em retícula (no caso das artes gráficas) e os 

pixels (no caso da imagem da televisão e do computador).  

O uso da grade 

O clichê transforma o processo manual em fotoquímico e a hachura passa a ser 

organizada através de uma grade reticulada que é sobreposta à imagem, em um 

processo também fotoquímico. O trabalho que estamos comentando utiliza a 

retícula, mas através de um procedimento digital. 

Segundo Rosalind E. Krauss, a grade está relacionada à hostilidade da arte 

moderna em ser “literária, narrativa e discursiva”. Assim, ela é um dos elementos 

que caracterizam esta arte como moderna e faz isto espacialmente e 

temporalmente.  
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No campo espacial, afirma a autonomia na arte: bidimensional, 
geométrica, ordenada, ela é anti-natural, anti-mimética e se opõe ao 
real. [...] Na dimensão temporal, a grade se coloca como um 
emblema da modernidade, precisamente por ser a forma onipresente 
na arte do nosso século (uma forma que não aparece em nenhuma 
parte na arte do século precedente. (1993, p. 64) 

Podem-se encontrar exemplos de grades nos tratados de perspectiva do 

renascimento, mas ali a grade é um artifício para a projeção do mundo, enquanto a 

grade modernista ", se ela projeta alguma coisa, é a superfície da própria pintura, ela 

mesma". 

Krauss desenvolve seu texto falando de vários aspectos da grade, entre eles, o fato 

de se manifestar como mito e de ter um caráter esquizofrênico. Sem aprofundar 

nestes aspectos, é importante destacar sua afirmação de que a grade induz uma 

"existência centrífuga ou centrípeta da obra de arte".  

Graças à grade a obra de arte se apresenta como um simples 
fragmento, como uma pequena peça arbitrariamente talhada em 
tecido infinitamente maior. Assim considerada, a grade procede na 
obra de arte em direção ao exterior e nos obriga a um 
reconhecimento do mundo situado fora do quadro. Isso é uma leitura 
centrífuga. Quanto à leitura centrípeta, ela vai naturalmente dos 
limites exteriores do objeto estético rumo ao interior. Segundo esta 
leitura, a grade é uma re-presentação de tudo que separa a obra de 
arte do mundo, espaço ambiental e de outros objetos. Ela faz passar 
da introjeção dos limites do mundo ao interior da obra; ela projeta 
sobre si mesma o espaço contido no interior do quadro. (1993, p. 62) 

De certo modo, utilizar grade para montar figuras de nuvens remete à 

espiritualidade, ao inconsciente do homem e à sua capacidade, como espécie, de 

superar regras, limites, dissabores. Os limites seriam justamente estabelecidos pelo 

cruzamento de linhas verticais e horizontais. 

O entalhe à máquina 

Valadares (2011, p. 1467) comparou as afirmações de artistas de arte eletrônica 

com a de produtores de gravura. Seu artigo reproduz dois depoimentos de Mubarac 

que vêm ao encontro de nossa colocação aqui. Ele afirma que a gravura tradicional 

“é simplesmente um hall de procedimentos, que já teve na própria história seu lugar 

de novidade tecnológica” e a seguir coloca que: 
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Você já tem casos de alguns ateliês, que fazem, por exemplo, 
fotogravura, que é uma técnica do século XIX, complicadíssima, 
cheia de segredos, em que as pessoas que se apaixonam por elas 
sofrem até hoje para conseguir fazer extremamente bem, assim por 
diante, mas que fazem fotogravura mediada pela técnica digital.[...] 
Fora esse tipo de parceria, que sempre foi típico da gravura em metal 
especificamente, por que durante cinco séculos ela foi, por 
excelência, o meio de reprodução mais eficaz para reportar pinturas 
e informações de toda ordem, esse tipo de interlocução já é parte da 
sua própria história [...]  

O que apresentamos a seguir é uma continuidade desta interlocução. O trabalho 

artístico que estamos desenvolvendo é, em termos muito simplificados, a produção 

de matrizes de gravura, especificamente xilogravura, com o uso de máquinas de 

comando numérico, particularmente uma fresadora CNC, conhecida também como 

CNC router. 

CNC é uma abreviação de computer numerical control, que, por sua vez, é um termo 

que se refere a diferentes tipos de máquinas. Segundo Hood-Daniel (2009, p. 17): 

[…] a maneira mais fácil de se pensar em CNC é simplesmente 
entender que se trata de usar o computador como meio para controlar 
uma máquina que escava objetos úteis a partir de blocos sólidos de 
material.  

Este aparelho contém um carro que se movimenta ao longo dos eixos x, y e z, sendo 

que neste carro existe um tipo de fresadora, com uma ferramenta girando em alta 

velocidade para desbastar o material, usinando a peça. 

Este tipo de aparelho foi exclusividade de empresas mecânicas de grande porte, 

mas com o barateamento dos componentes e a divulgação de outras formas de 

produzi-la, acabou se tornando mais popular. 

Pareyson (1989) comenta que toda matéria tem uma constituição natural, um uso 

comum e uma destinação artística. Ele não está falando de tecnologia, mas todo 

aparato técnico é feito para uma finalidade determinada, seu uso comum. Porém, 

segundo Simondon, há uma abertura que permite outros usos e uma das atitudes da 

arte perante a técnica consiste em explorar e descobrir potenciais estéticos. 

O uso comum desta técnica é evidenciado na definição apresentada, explicitando 

seu objetivo: fazer “objetos úteis”. Mas o contato com este aparelho, no meu caso, 

foi filtrado pelas possibilidades estéticas que logo chamaram a atenção para a 
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gravura em bloco, algo que se insere na linha que CATANESE e GEARY (2012: 8) 

chamam de Post-Digital Printmaking, comparando com as impressoras a jato de tinta 

ou a laser, definem esta forma de gravura afirmando que: 

Enquanto as impressões com impressoras digitais e o campo 
emergente da gravura pós-digital partilham uma herança comum no 
uso de computadores para desenvolver, traduzir ou manipular dados, 
definimos gravura pós-digital, em sua utilização de máquinas-
ferramentas CNC e tecnologias relacionadas, como distinta e 
significativa na maneira que ela estende a gravura. 

Mike Lyon é um dos artistas citados em seu livro e seu trabalho impressiona pela 

escala que apresentaria dificuldades para ser obtida através de outro meio. Sua 

gravura Aspen Grove é um bom exemplo. Ela foi feita com a técnica de matriz 

perdida com 12 impressões diferentes, sendo que em cada etapa a matriz foi feita 

em uma Fresadora CNC. 

O uso comum desta técnica é evidenciado na definição já apresentada: fazer “objetos 

úteis”, mas o contato com uma fresa de comando numérico, neste caso, foi filtrado 

pelas possibilidades estéticas e logo se evidenciou o uso para a gravura em bloco. 

 

 
Usinagem de uma matriz por Mike Lyon em um roteador Shop Bot CNC router. 
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Mike Lyon 
Aspen Grove, 2006 

 

Nuvens reticuladas 

Tudo o que foi colocado até agora diz respeito à gravura e à possibilidade da 

preparação de matriz através da tecnologia de comando numérico, mas estamos 

nos referindo a um trabalho que está sendo desenvolvido com intenções estéticas e 

está relacionado a várias referências e opções criativas. Temos a retícula com sua 

organização em grade, que cria uma organização visual artificial a elementos 

caóticos, que vem para a proposta estética através de dois caminhos: de um lado, 

pela memória do impacto visual causado pela primeira vez que foi vista uma retícula 

ampliada; de outro lado, a preocupação com a representação do meio tom presente 

nas disciplinas ministradas na universidade. 



 

1529 NUVENS RETICULADAS EXPERIMENTOS DE GRAVURA EM BLOCO COM CNC 

Edson do Prado Pfutzenreuter / UNICAMP 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

A nuvem entra por vários caminhos. Houve a busca consciente de uma forma que 

contrastasse com as possibilidades dadas pela máquina, fazer com que um aparelho 

de precisão representasse formas imprecisas. Algumas possibilidades foram 

pensadas, mas a figuração dominante foi a imagem das nuvens, cuja representação 

sempre foi um problema, com nos diz Jacobus (2006, p. 223): 

Nuvens são notoriamente difíceis de desenhar, não só porque elas 
mudam e se movem, mas por causa de suas exigências técnicas. 
Seu desafio às técnicas e meios anti-gráficos, e sua associação com 
o pincel, torna-as um tema especialmente adequado para as 
aguadas da tinta, aquarela e esboços a óleo. 

Neste caso, opta-se pela pelo meio tom não através de aguadas de tinta, mas da 

retícula aplicada em uma fotografia, uma retícula ampliada que não guarda relação 

com a imagem do jornal, por isso o desenho do ponto deixou de ser circular para ser 

quadrado. A imagem é desenvolvida com uso de softwares vetoriais e 

posteriormente são gerados dados para o software controlar os movimentos na 

máquina. A produção destas matrizes exigiu vários testes. 

 
 

Teste de usinagem com ferramenta reta 
 

A retícula resulta em alguns quadrados muito pequenos que na matriz parecem 

relevos entalhados, minúsculos e frágeis, podendo se quebrar durante a impressão. 

Por isto, após testes com madeiras variadas, optou-se por trabalhar com placas de 

acrílico, como mostrada abaixo. 
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Matriz de gravura feia em acrílico usinado em fresadora CNC. 

 

Resultando em impressões como esta:  

 
 

Gravura impressa a partir de matriz em acrílico usinada em CNC. 
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Considerações 

Argumentou-se anteriormente que a escolha das nuvens estava relacionada ao 

contraste com a técnica utilizada; no entanto, nem tudo é consciente e o estudo 

sobre as nuvens nos mostra outros aspectos. Vale ressaltar o aspecto simbólico que 

vemos em Alphen (2006 p.97), explicando Damish: 

Paradoxalmente, o espaço pintado só pode ser indicado com seu 
preenchimento com corpos. A função pictórica dos corpos consiste em seu 
poder de evocar diferencialmente o vazio e a infinidade. Mas nuvens não 
são corpos físicos. São corpos sem contornos definidos, sem superfície e 
sem substância concreta. A partir dessa perspectiva, as nuvens ocupam 
uma posição entre uma realidade terrena concreta e o vazio, a infinidade e 
a abstração do céu. 

No entanto, à esta figuração – este objeto que não é objeto, este corpo sem superfície 

– é sobreposta a matriz artificial da retícula. O movimento e falta de forma da nuvem 

precisa ser colocado numa estrutura de grade para se mostrar feito tecnicamente com 

a precisão da máquina. Mas a imagem obtida escapa desta grade e assume a função 

das nuvens ao mostrar o infinito e nos fazer sonhar olhando para elas. 
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