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1. INTRODUÇÃO  

Envolve o estudo a partir de modelos vivos de corpos humanos referentes aos amazônidas nativos que vivem 

na região amazônica oriental – caboclos e caboclas, índios e índias, negros e negras. Objetiva produzir 

representações visuais com base em experimentos de gravura histórica (Xilogravura e Calcogravura) e com a 

gravura eletrônica, caracterizando estes experimentos como o universo das imagens técnicas na perspectiva de 

Vilém Flusser e a endoestética. 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 

e apresentar os ensaios visuais em umas exposições públicas. O objetivo geral é produzir apresentações visuais 

com base em experimentos de gravura histórica (Xilogravura e Calcogravura) e em Gravura Digital plotadas 

em suportes diversos. Nesta perspectiva, buscar-se compreender a partir de Flusser (2007) a comunicação 

humana pertinente ao modo de expressão dos corpos representados em artes gráficas analógica e digital. 

Fundamentalmente, apresentadas como o universo simbólico dos nativos na Amazônia do sudeste do Pará. 

Compreende, assim, os envolvimentos dos métodos contemporâneos de criação a partir de matrizes 

tradicionais com a xilo e com a gravura em metal, direcionando-os a experimentação de suportes variados e 

modos clássicos de entintagem. Explora-se, desse modo, as possibilidades de criação a partir das matrizes 

eletrônicas para o exercício de arte digital e impressões em cores com sucessivas camadas. Este estudo dar-seá 

por meio do Laboratório de Experimentação Visual da Gravura Histórica Digital e Endografia, do curso de 

Artes Visuais da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, propicio a elaboração desse tipo de ação, já que existe 

o requisito necessário para tais experimentos. Ressalta-se a importância dessa pesquisa pelo fato de que na 

Amazônia não se tem referências da produção de gravuras nas dimensões propostas pelo projeto de pesquisa e 

aos poucos gravadores se reservam s comercialização apenas de seus produtos não alcançando o pretendido 

por uma pesquisa visual rigorosa e acadêmica, afim de adquirir conhecimento a ampliar seus contextos visuais, 

mediante a cultura visual. Assim, este plano de trabalho se articula com os dos professores do curso de Artes 

Visuais no Laboratório de Experimentação da Gravura Histórica, Digital e Endografia, para então propor 

também experimentos e organização dos resultados de modos mais amplos.  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

Materiais e Métodos: São três os aspectos na pesquisa experimental: estudos e modelos vivos e construção de 

um acervo de imagens para a posterior elaboração de matrizes visuais; estudos de matrizes visuais a partir das 

técnicas tradicionais de gravura e infografia como foco da caracterização e visualização dos dados eletrônicos 

e dos processos de interatividade com a imagem; interfaces tangíveis e multi-toque, afim de construção de 

imagens hibridas a partir de multi-matrizes e reflexão da endoestética; esse pressupostos permitem pensar na 

estratégia da pesquisa por etapas correlativas aos critérios inseridos como analógico, digital e base Endografia:  

  
  

  

  

  

  



1ª etapa – como pesquisa bibliográfica; 2ª etapa – estabelecimento das práticas e experimentos: método e 

pesquisa visual com ênfase no projeto analógico, referentes aos processos de gravura com a xilo e a gravura 

em metal; digráfica, no domínio e introdução aos processos da arte digital; e endograficos, no domínio e 

introdução aos processos de endoestética; 3ª etapa – trata-se da transgressão da linguagem tradicional da 

gravura analógica a partir do processo pressuposto para a digitalização e construções de matrizes eletrônicas 

como imagens, dando ênfase para os estudos de cores em GBE e CMYC e desdobramentos de impressões 

hibridas; 4ª etapa – incursão pela experimentação expositiva, com ênfase no processo das matrizes, do 

analógico e do digital. Estudos dos suportes para a gravura histórica (xilo e digital), bem como para os da 

digigravura em que os suportes vão desde os papeis comuns de impressão em jato de tinta aos usados em 

plotagens (lonas, adesivo e papel glossy, dentre outros), como os em usos na sublimação (lona, tecidos, 

plásticos, madeira, vidro, superfícies diversas e formatos variados e em planos diferenciados etc.); para a 

Endografia são necessários pensar em ambientes variados que proporcionem relação simbólica para com a 

experimentação de sistemas interativos, conforme a necessidade criativa e diálogos que quer estabelecer com 

o interator, considerando  que se deve ter equipamentos de projeção e de sensores para os movimentos do 

espaço a ser construído com a imagem pesquisada; 5ª etapa – pesquisa de intervenção – propõe-se organizar 

práticas de oficinas com escolas públicas da região.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Criam outros deslocamentos para com as experiências sensíveis, destacando a significação do momento do 

diálogo do homem com a tecnologia do passado e do seu tempo om as ações corpóreas com a máquina 

eletrônica e a construção inteligível de matrizes virtuais para a reprodução e distribuição de imagens 

(digigraficas e endografica) na contemporaneidade.  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim, com base em conceitos diversos pertinentes ao tecido eletrônico, tais como: síntese, interatividade, 

fractalização, multiplicidade, velocidade, dinâmica, heterogeneidade, turbulência, caos, catástrofe, imersão, 

conectividade, complexibilidade, instalação com tecnologias.  
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