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Resumo: É uma pesquisa de artes visuais com base na tecnologia da imagem gráfica digital e 

endoestética, envolvendo a gravura histórica e os modos de fazer gravura com a tecnologia 

informacional e comunicacional e ampliação desta à endogravura. Tem como objetivo central pesquisar 

os procedimentos de elaborar as matrizes eletrônicas mediante os processos históricos de construção da 

imagem e de interação visual, possibilitado por interface, circunscrevendo a tecnologia de produção e 

exposição da imagem digital a partir do ensaio de suportes e de espaços baseados em sistema interativos. 

Toma-se como metodologia a experimentação das possibilidades que aparecem com as tecnologias 

tradicionais e digitais e sua aplicação no campo da criação artística, com vista à promoção da expressão 

visual representativa em Marabá como polo de irradiação cultural, tendo como referência os 

experimentos visuais no Laboratório de Experimentação Visual da Gravura Histórica, Digital e 

Endografia, através do curso de Artes Visuais da UNIFESSPA. Aponta-se como resultado desse estudo 

experimental e teórico a produção de imagem por meio dos experimentos da Xilogravura, da 

Calcogravura, da Digigravura e, na extensão para o contexto da endoestética, a endogravura e sua 

aproximação dicotômica entre arte e ciência, e o desenvolvimento de tecnologias envolvidas no processo 

de sistemas interativos. 

1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa traz um desafio envolvente pelo fato de que ele se compromete com o 

envolvimento dos métodos contemporâneos de criação de matrizes tradicional com a xilo e com 

a gravura em metal, direcionando-os a experimentação de suportes variados e modos clássicos 

de entintagem. Assim como, busca explorar as possibilidades de criação de matrizes eletrônicas 

para o exercício de arte digital e impressões em cores com sucessiva camadas. Mediante a toda 

esse exploração visual encontra-se diante de olhar outra dimensão da gravura como imagem 

visual e incorporada ao espaço físico de um ambiente ou a uma territorialidade imagética do 

espaço a ser  constituído como uma lugar de interação corpo-máquina-homem. 

Este estudo dar-se por meio do Laboratório de Experimentação Visual da Gravura 

Histórica, Digital e Endografia, do curso de artes visuais da Unifesspa, propício a elaboração 

desse tipo de ação, já que ali tem-se o requisito necessário para tais experimentos. Ressalta-se 

a importância dessa pesquisa pelo fato de que na Amazônia não se tem referenciais da produção 

de gravuras nas dimensões proposta pelo projeto de pesquisa e que os poucos gravadores se 



reservam a comercialização apenas de seus produtos não alcançando o pretendido por uma 

pesquisa visual rigorosa e acadêmica, afim de adquirir conhecimento e ampliar seus contextos 

visuais, mediante a cultura visual. 

Assim, este plano de trabalho se articula com os dos professores do curso de arte no 

Laboratório de Experimentação Visual da Gravura Histórica, Digital e Endografia, para então 

propor também experimentos e organização dos resultados de modo mais amplos. 

Em face da dimensão que envolve a gravura histórica (Xilogravura e Calcogravura), a 

gravura eletrônica e a Endogravura, este projeto objetiva estudar os modos de fazer gravura na 

contemporaneidade Amazônica. Tem por base a referência dos experimentos visuais e recursos 

tecnológicos interativos que serão implementados pelo Laboratório de Experimentação Visual 

da Gravura Histórica, Digital e Endografia, do curso de Artes Visuais da UNIFESSPA. Traz 

como fundamentos teóricos autores clássicos do estudo da gravura tradicional como  Martins 

(1987), arte digital Lieser (2009) e estética digital Giannetti (2006). A metodologia é a 

experimentação dos processos de criação e como resultados espera-se refletir sobre todos os 

modos contemporâneos de fazer gravura e produzir obras de gravura hibridas.  

Objetivo Geral: 

Estudar os modos de fazer gravura na contemporaneidade Amazônica. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os aspectos na pesquisa experimental no Laboratório de Experimentação Visual da 

Gravura Histórica: a relação da gravura histórica (xilogravura) e a gravura eletrônica;  

Esse pressupostos permitem pensar na estratégia da pesquisa por etapas correlativas as 

referências obtidas a partir da leitura do livro de Antonia Costella, teórico da Introdução a 

Gravura História da Xilogravura como pesquisa bibliográfica. 

Estabelecimento das práticas e experimentos:  

Método de pesquisa visual com ênfase nos processos de gravura como a xilo e a gravura 

em tratando da transgressão da linguagem tradicional e os desdobramentos de suas produções;  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O grupo de estudos intitulado como “Modos de fazer gravura”, reúne pessoas que têm 

interesse na produção de imagem artística do meio artístico, justamente para mais articulações 

da manutenção e fixação desse grupo envolve artistas, críticos, curadores e outros interessados.  

para logo após iniciar uma abertura para demais pessoas que possam se interessar pelo 

experimento e trocas de conhecimentos referente a gravura na Amazônia, da sua iniciação ao 

desenvolvimento. 

O Prof. Msc. Amilton Damas da Silva se disponibilizou a oferecer a oficina aberta para 

artistas de Marabá. A técnica de gravura aplicada foi a da Matriz Perdida que tem como objetivo 

de dar origem a diferentes estampas a partir de diferentes estágios da mesma matriz. A cada 

impressão realizada a partir das subtrações correspondem e dialogam com a impressão feita 

anteriormente, os desenhos da matriz são modificados e recebem novas camadas de tintas de 

cores diferentes primeiro as mais claras e depois as mais escuras.  

A matriz se perde a cada gravação e suas mudanças são permanentes e irreversíveis. O 

que observa-se a partir desse procedimento é a construção da imagem (em forma e cores) pela 

subtração que se refere a gravação da matriz. Essa técnica possibilita o questionamento da 

percepção do indivíduo sobre a imagem em formação e a construção desse conto através das 



mudanças na mesma matriz e gera a discussão do experimento de um dos modos de fazer 

gravura. A ideia de partir inicialmente o desenvolvimento com as artistas é de gerar um noção 

concepção sobre a gravuras. 

4. CONCLUSÃO 

A pesquisa tem como principal proposta, instalar permanentemente o grupo de estudos 

e as práticas de desenvolvimento de gravuras independente de suas modalidades, gerar a 

permanências dessas atividades e os procedimentos de fazer gravura mediante os processos 

históricos de construção da imagem e sua exposição ampliando-a para o estudo dos sistemas 

interativos; promovendo a expressão da visualidade representativa em Marabá como polo de 

irradiação cultural, tendo como referência dos experimentos visuais e recursos tecnológicos 

interativos no Laboratório de Experimentação Visual da Gravura Histórica, Digital e 

Endografia, do curso de Artes Visuais da UNIFESSPA. 
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