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Esta pesquisa explora a gravação de chapas metálicas a partir da técnica da gravura 
em metal. Cada objeto gravado é inspirado no estudo de imagens de iluminuras 
medievais (desde o século X até o século XV), onde o ornamento é o foco da 
criação plástica. Nesta dissertação, apresento a investigação sobre o termo 
“gravura” e catalogo os trabalhos desenvolvidos como “objetos gravados”, pois 
aderir à nomenclatura “matriz” requer uma série de procedimentos que não são 
salientados neste momento, a saber: a impressão de cópias. Todavia, desenvolvo 
na técnica da gravura em metal a gravação de chapas de cobre e latão amarelo que 
são expostas diretamente ao público, ou seja, sem a tradicional estampa resultante 
da impressão. Algumas gravadoras contemporâneas que também trabalham com a 
exposição de chapas de metal são citadas: Laurita Salles (1952), Ana Alice 
Francisquetti (1955) e Otilia Carrique (1954), através delas aponto a questão central 
norteadora da pesquisa, que é a possibilidade de fruição estética através da 
materialidade das chapas metálicas que antes eram vistas apenas como uma etapa 
do processo da gravura. Brevemente, comento algumas relações das iluminuras 
com o trabalho desenvolvido, já que este é inspirado nos ornamentos medievais. 
Analiso alguns pontos de interesse na história da iluminura e alguns paradigmas 
contemporâneos da arte a partir do pensamento de Yves Michaud (2008), 
principalmente. Por fim, apresento os trabalhos desenvolvidos durante a pesquisa, 
discorro sobre o processo técnico de elaboração das obras, relato todo o percurso 
traçado em ateliê; e argumento sobre cada uma das quatro séries de objetos 
gravados criadas: Pequenos Portais, Detalhes Iluminados, Citações Medievais e 
Filigranas, comparando-as, em alguns momentos, com as imagens de algumas 
iluminuras estudadas. 
 
 
 
Palavras-chave: Poéticas visuais. Chapas metálicas. Gravura em metal. Iluminuras. 
Ornamento. 
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This research explores metal sheet carving from the technique of intaglio. Each 
"trampled object" is inspired by the study of medieval illuminations images (from the 
tenth century to the fifteenth century), where the ornament is the focus of artistic 
creation. In this dissertation, I present my understanding of the term "intaglio" and I 
define my plastic work as "trampled objects" because using the nomenclature 
"matrix" requires a series of procedures that are ignored by me at the moment, 
namely, the imprinting of copies. However, I develop the technique of intaglio using 
metal sheets of copper and yellow brass, which are displayed directly to the public, in 
other words, without the traditional pattern of the resulting imprinting. Contemporary 
visual artists who also exhibit metal sheets [Laurita Salles (1952), Ana Alice 
Francisquetti (1955) and Otilia Carrique (1954)] are quoted and used to point out the 
central question guiding this research: the possibility of making metal sheets, which 
were seen as part of the process of intaglio, come to aesthetics fruition. I briefly 
comment on some relations of illuminations with the work developed, as it is inspired 
by medieval ornaments. I analyze some points of interest in the history of illumination 
and also comment on some contemporary paradigms of art from the thought of Yves 
Michaud (2008) mainly. Finally, I display to the reader the works developed during 
this survey. I also broach about the technical elaboration of the works, reporting all 
the way traced in the atelier, and argument on each of the four sets of engraved 
objects created (Pequenos Portais, Detalhes Iluminados, Citações Medievais and 
Filigranas), comparing them to images of some illuminations studied. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa em poéticas visuais teve por objetivos produzir obras e 

investigar o seu processo de instauração. Trabalhei com a possibilidade de 

exposição das chapas de gravura em metal sem a necessidade de suas impressões. 

Dessa forma, abandonei as estampas das gravuras para investir minha energia nas 

matrizes. Criei um conjunto de placas gravadas, onde centrei o meu interesse nos 

resultados plásticos e formais para lhes dar autonomia enquanto objetos artísticos, 

estando além da reprodutibilidade técnica e aquém das questões próprias da 

escultura. A finalidade da produção é simples e objetiva: objetos gravados no metal. 

Com isso pretendo desarticular as concepções clássicas da gravura e testar alguns 

dos possíveis limites desta linguagem. 

Desde que tive contato profissional com as artes visuais, foi a gravura em 

metal que me chamou atenção. As possibilidades presentes nesta técnica tão 

prazerosa me instigam a sempre tentar criar algo novo. Optei por realizar o presente 

estudo com intuito de agregar à arte contemporânea um novo meio de desenvolver 

intimidade com a linguagem da gravura. A exploração da materialidade das chapas 

metálicas não é a única expansão da gravura na contemporaneidade. Muitas outras 

formas de expressar os limites desta linguagem são construídos sequencialmente, 

mas escolhi, para desenvolver esta pesquisa, autores e artistas que trabalham na 

vertente da exposição do metal para apoiar minhas ideias. Na contemporaneidade o 

processo já pode ser considerado obra1. Esta pesquisa nomeia as “gravações” 

geradas de “objetos gravados”. Este é um termo que posso manter em meu domínio 

sem qualquer receio. Clamar pela nomenclatura “gravura” questões amplas de 

definição, que são abordadas no texto, que prefiro ignorar neste momento para focar 

na materialidade e expressividade do trabalho plástico que produzo. 

Tadeu Chiarelli2 afirma que a gravura para a arte contemporânea brasileira “é 

um dos núcleos mais vitais3” já que existem muitos gravadores atuantes neste país, 

que além de recorrem aos seculares métodos de gravação, também podem negar o 

próprio caráter reprodutivo da gravura. A apresentação de matrizes que não 

                                            
1 CATTANI, 2002. 
2 CHIARELLI, 2002. 
3 Ibid., p. 128. 
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imprimem gravuras já vem sendo explorada desde os anos 1990. Fato que 

corrobora com a minha intenção de indagar a visualidade das placas de metal que 

passam pelos processos tradicionais da gravura em metal. O ato de gravar, 

presentemente, ultrapassa as margens convencionais da gravura tradicional. As 

inter-relações e modificações que o artista acrescenta às centenárias técnicas de 

gravação reavivam a própria linguagem e lhe dão notoriedade na arte 

contemporânea. 

 

No momento em que a função da arte é ser ela mesma e em que o trabalho 
artístico volta-se para si próprio, comentando seu próprio fazer, existe aí 
uma área de investigação. A arte precisa olhar-se, pela construção da obra. 
Precisa encontrar em si mesma algo que a constitua4. 

 

É o modo de execução de cada obra que valida o próprio fazer artístico. A 

arte contemporânea “passou a buscar uma interface com quase todas as outras 

artes e, mais com a própria vida, tornando-se uma coisa espraiada e contaminada 

por temas que não são da própria arte5”. O fazer na contemporaneidade torna-se um 

ato pessoal, ligado com as inquietações do próprio artista. Opto por gravar chapas 

de cobre e latão amarelo porque meus questionamentos fazem-se presentes neste 

campo material. Encerar, corroer e cortar são movimentos que espreitam o meu 

deslocamento em ateliê e é através deles que sacio fisicamente meu desejo de arte. 

 

 

Considerações metodológicas 

 

Disposta a alcançar os objetivos da pesquisa realizei experimentos práticos 

em ateliê, revisões bibliográficas e entrevista com a artista plástica Ana Alice 

Francisquetti (1955) para desenvolver uma reflexão teórico-prática sobre o tema 

proposto. Todavia, a elaboração de trabalhos plásticos é o foco da pesquisa, assim 

sendo, inspirei-me em imagens de iluminuras medievais para criar gravações em 

cobre e latão amarelo que desencadearam os questionamentos que levanto sobre 

as chapas de metal gravadas. 

Elaborei, então, a pesquisa da seguinte maneira: no primeiro capítulo trato de 

questões fundamentais para a criação das obras e defino porque utilizo a gravura 

                                            
4 REA, 2000, p.41. 
5 COCCHIARALE, 2006, p. 16. 
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em metal como referência. Fundamentada em Ian Chilvers (1996), Carlos Martins 

(1981), Marco Buti (2002), José César Clímaco (2004) e Elias Fajardo (1999) discuto 

algumas concepções acerca das nomenclaturas “gravura”, “matriz” e “nielo”, já que 

estas estão diretamente ligadas ao meu objeto de estudo. 

As artistas Laurita Salles (1952) e Ana Alice Francisquetti (1955) [que 

conforme Tadeu Chiarelli (2000) podem ser consideradas “precursoras” da gravura 

contemporânea, já que trabalham com a exposição das matrizes de metal sem a 

produção de estampas] realizam um trabalho próximo da minha intenção de 

pesquisa, e são citadas durante o texto. Tadeu Chiarelli (2000, 2002) e Lurdi Blauth 

(2005) são evocados para me ajudar tecer algumas relações dos trabalhos destas 

artistas com a arte contemporânea. 

Neste capítulo também explico a minha preferência pelas imagens de 

iluminuras medievais, relatando a importância e notoriedade que elas ganham na 

história. Dediquei-me ao estudo do período medieval através de imagens de 

iluminuras encontradas em manuscritos, onde (re)descobri uma sensação peculiar 

que quase toca o mundo onírico. “Naturalmente, decide-se estudar uma época por 

achá-la interessante e por considerar que vale a pena compreendê-la melhor6”, esse 

é o sentimento que me motiva a investigar a Idade Média e a criar obras que se 

assemelham a sua espetacular estética. 

 
“Idade Média” é muito difícil de definir, e a própria etimologia clara do termo 
nos diz que ele foi inventado para alojar uma dezena de séculos que 
ninguém conseguia mais situar, uma vez que se achavam a meio caminho 
entre duas épocas “ilustres” – uma das quais já se sentia muito orgulho, e a 
outra onde se sentia muita nostalgia.7 
 

Contemporaneamente também podemos nos sentir “no meio do caminho”, de 

um lado o modernismo e do outro algo que ainda insinua-se. O período medieval 

possui muitas semelhanças com o contemporâneo, esse sentimento de estar no 

“meio” é um deles. Os paradigmas da arte medieval não eram claramente expostos8, 

assim como ocorre também na contemporaneidade. Mesclar a visualidade destes 

dois “tempos” é o que procuro, assim busquei em Umberto Eco (2010), Georges 

Didi-Huberman (1990), Basil Gray (1971), Walter Crane (1994), Michel Foucault 

(2004), Germain Bazin (1989), Northrop Frye (2004), Maria Adelaide Miranda (2006), 

                                            
6 ECO, 2010, p.10. 
7 Ibid., p.13. 
8 MIRANDA, 2006. 
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Isabel Vilares Cepeda (1994), Philip Meggs (2009), Marcus Vinicius de Paula (2008), 

Emanuel Araujo (2000), Fernando Cocchiarale (2006), Paulo Heitlinger (2007), e 

Horst Woldermar Janson (1991) considerações sobre o período medieval, 

contemporaneidade e as iluminuras. As artistas Maria Lucia Cattani (1958) e Otilia 

Carrique (1951) aparecem, neste momento, com obras que mesclam alguns 

conceitos da iluminura com a arte contemporânea. 

Em seguida faço um apanhado resumido das minhas experiências anteriores 

na gravura, com o intuito de esclarecer as origens do interesse em desenvolver esta 

pesquisa. Trago como “confronto” ao meu trabalho os artistas Carlos Martins (1946) 

- para pontuar a definição de “pequenos formatos” e Paula Rego (1935); - para 

estabelecer a diferença da temática “fantasia” que aparecia explicitamente em 

minhas antigas gravuras baseadas em Bruno Bettelheim (1992) e que ainda há 

resquícios nos objetos gravados atuais. Já John Ruskin (2008), Gilberto Paim 

(2000), Michel Maffesoli (2003) e Gilles Lipovetsky (2005) são teóricos que discutem 

o “ornamento” e garantem que este tem o seu espaço na história da arte. 

Fechando o primeiro capítulo comento, brevemente, sobre alguns paradigmas 

que norteiam a contemporaneidade. Recordo algumas palavras de Aristóteles 

(2006), Paul Wood (1998), Sandra Rey (2004) e Yves Michaud (2008) para pontuar 

que contemporaneamente cada artista traça seus próprios paradigmas de acordo 

com a sua arte, sem estar necessariamente inserido em um sistema de artes amplo 

e generalizado. 

No segundo capítulo trato mais especificamente da minha produção plástica. 

O conjunto da obra pretende refletir o lugar do ornamento na atualidade. Crio 

composições que lembram os arabescos medievais, fundamentais para mim na 

construção ornamental. Meus trabalhos expressam-se pela forma, já que “o 

ornamento tende à pura visualidade, ao conteúdo zero, ao grau zero do sentido9”, ou 

seja, o visual é solene neste “nicho” artístico. Inicialmente encontro respaldo em 

Paul Valéry (1991), Sandra Rey (1996) e Paulo Gomes (2003) para trazer a 

definição do termo “poïética” que é o norteador da metodologia em artes visuais. 

Para mostrar o meu processo de trabalho defino as técnicas de gravação que lanço 

mão apoiada em Márcia Campos dos Santos (2006), Marco Buti (1995, 2002) e 

Iberê Camargo (1992) e justifico o formato que as chapas de metal dispõem. 

                                            
9 PAIM, 2000, p. 45. 
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Adiante, trato de cada uma das séries de objetos gravados produzidos 

durante a pesquisa. Para a série “Pequenos Portais” conto com os autores Georges 

Duby (1997), Carlos Brandão (1999), Maria Adelaide Miranda (1999), Herder 

Lexikon (1990), Gigetta Dalli Regoli (1968), John Alexander Herbert (1911), Fayga 

Ostrower (2004) e Silvana Rea (2000) para a definição de “portal” e outros 

comentários pertinentes há cerca dos pórticos representados nas iluminuras da 

Idade Medieval. 

A série seguinte é denominada “Detalhes Iluminados” e é composta por 

gravações inspiradas no Livro das Horas de Dom Duarte (1401-1433), onde 

“janelas” de grandes ornamentos foram selecionadas para dar destaque aos 

detalhes escolhidos. 

Em “Citações Medievais” valho-me de Umberto Eco (2010), Sarah Carr-

Gomm (2004), Hans Peter Kraus (1968) e Ingo Walther; Norbert Wolf (2005) para 

explicar a escolha em representar “querubins”, “parreira” e “flor” – três temas 

recorrentes nas iluminuras medievais. Esta série comporta-se como uma 

homenagem a estas figuras tão exploradas pelos iluminadores. 

Em “Filigranas” exploro a “pura visualidade” em uma série que apresenta 

gravações de arabescos vegetalistas. Para definir seus termos e conceitos, apoio-

me em Umberto Eco (2010), Aurélio Ferreira (1975) e Gilberto Paim (2000). A artista 

Cathy de Monchaux (1960) é citada pela lembrança formal que tenho com o trabalho 

desta escultora. 

Com o intuito de uma leitura com maior fluidez, optei por adicionar um 

glossário de técnicas para o leitor que não tem intimidade com o vocabulário da 

gravura, podendo assim, informar-se sobre os termos específicos com maior 

facilidade. Finalmente, esclareço que durante toda dissertação escrevo em primeira 

pessoa, pois como artista-pesquisadora não é tarefa fácil separar a “paixão” do fazer 

com a “sobriedade” da análise. Então, tento permanecer em um meio-termo: mostro 

os resultados do trabalho e comento os processos que desenvolvi como artista ao 

apresentar o meu estudo. 



1 DESPONTAR DE UM PROCESSO: DA GRAVURA EM METAL À 

ILUMINURA MEDIEVAL 

 

 

O objetivo profundo do artista é dar mais do que aquilo que tem. 
 

(Paul Valéry) 
 

 

1.1 A gravura como embasamento primordial 

 

 

O primeiro desafio que encontrei foi o de nomear a técnica que trabalho. A 

primeira vista uma tarefa simples que se mostrou complexa e cheia de “armadilhas”. 

Será que posso chamar as minhas peças de “gravuras”? 

Não. Logo esta resposta veio ao meu encontro, pois apesar de desenvolver 

toda a técnica de construção tradicional de uma matriz de gravura em metal, a 

impressão desta não existe, reprimindo, neste momento, qualquer possibilidade de 

utilização desta nomenclatura tão cobiçada por mim inicialmente. 

Afinal, o que é uma gravura e qual o papel que ela desempenha? Existem 

diversas publicações, tanto poéticas como técnicas, que definem o que é uma 

gravura. Para Carlos Martins “gravar, no mais amplo sentido, é atividade conhecida 

desde a antiguidade e em quase todas as culturas como um dos mais simples 

modos de expressão1”. Segundo o artista, entende-se por gravura, todos os objetos 

que apresentam algum tipo de gravação. Notoriamente, Martins trata o tema de um 

modo abrangente, e nessa linha de pensamento podemos entender até mesmo que 

os homens das cavernas produziam gravuras, quando “gravavam” seus desenhos 

nas paredes de pedras. Já Ian Chilvers define especificamente gravura como o 

“termo aplicado a vários processos de formar imagens por meio de incisões e talhos 

em placas ou blocos de metal, madeira, pedra etc., e as estampas resultantes de 

qualquer desses processos2”. Chilvers especifica que a matriz escavada deve 

possuir uma estampa, o que retira a característica essencial do meu trabalho 

plástico, que é a não-reprodução. Exclui-se, dessa maneira, minha produção da 

                                            
1 MARTINS, 1981, p. 9. 
2 CHILVERS, 1996, p. 234. 
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definição de gravura, mas “bebo” diretamente desta fonte, e não posso escapar das 

influências que a gravura em metal desempenha sobre minhas peças. 

Nesta pesquisa crio objetos gravados, onde a possibilidade de impressão de 

tais chapas é possível (como se fossem gravuras tradicionais), mas pretendo 

chamar atenção para o objeto, assim, não haverá as tradicionais estampas. 

Proponho este trabalho para que as incisões, gravações e corrosões sejam 

apreciadas em seus relevos e texturas, e não na impressão em papel e tinta – que a 

meu ver, limita a sua variação formal. Observar apenas a qualidade de impressão de 

uma gravura pode significar perda da apreciação dos demais processos envolvidos 

em sua confecção. Uma impressora caseira, por exemplo, conectada a um 

computador pessoal na atualidade faz esse papel. 

 
 Existem registros de maneiras de gravar usadas especificamente para cópia 

e multiplicação de imagens, antes do advento da fotografia. Esta função 
hoje é secundária. O sentido de fazer uma imagem potencialmente múltipla 
agora, quando a reprodução e o simulacro se tornaram regra, é inteiramente 
distinto de épocas em que a gravura era a única imagem com tais 
características.3 

 

Existem muitos meios e técnicas que permitem impressões e reproduções, 

mas a qualidade do gravar, do “sentir” a materialidade da chapa de metal ao expô-la 

ao mordente não pode ser comparada levianamente com outra experiência. É uma 

relação de união e cumplicidade do artista gravador com a sua obra. 

 
A gravura é uma linguagem fascinante, na qual a possibilidade de um bom 
resultado depende da pesquisa, da disciplina, da paciência e também da 
alquimia. Os gravadores se apaixonam pela sutileza da criação e da 
impressão. O resultado é a descoberta de infinitas texturas e possibilidades 
gráficas. A importância do material é muito forte. O material impõe, pede ou 
insinua um determinado tratamento, dependendo se ele é duro, mole, macio 
ao toque, úmido, seco etc. o atrito e a relação do artista com o material 
aparecem no resultado final. É preciso criar um diálogo com o material para 
chegar ao resultado. A gravura pode ser vista como uma mistura da 
escultura com a pintura. O artista arranha, lixa, modifica a matriz como o 
escultor faz com sua pedra.4 
 

Como apresenta Elias Fajardo, o tato do artista é essencial na elaboração de 

uma peça. Todo esse requinte não pode ser esquecido e ignorado quando a gravura 

sai do ateliê e “ganha o mundo”. Aponto, por conseguinte, que a sensibilidade 

gravada na matriz é a característica mais importante da gravura no meu ponto de 

vista, já que percebo a impressão da matriz como uma opção. 
                                            
3 BUTI; LETYCIA, 2002, p. 12. 
4 FAJARDO; SUSSEKIND; VALE, 1999, p. 10. 
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José César Clímaco, em seu artigo publicado na Revista Visualidades/UFG, 

que trata da “Série Peixes”, produzida sobre matrizes de plástico, explica sua visão 

sobre o que abrange uma gravura: 

 
A realização de uma gravura envolve, necessariamente, dois processos 
simultâneos e praticamente indissociáveis: um momento criativo, que 
compreende a elaboração de um desenho ou imagem realizada sobre uma 
determinada matriz e um segundo, técnico, que é o de sua execução sobre 
essa matriz.5 
 

Segundo o autor, a particularidade da impressão está em segundo plano. O 

ato de gravar torna-se mais importante que a mera reprodução da imagem, 

caracterizando a técnica. Concordo com suas palavras quando salienta a 

importância do processo criativo e da técnica de gravação sobre o método de 

tiragem, pois aí está o âmago da criação em poéticas visuais. 

A técnica que lanço mão nos objetos gravados é a de gravura em metal 

tradicional. Todavia, ao retirar o procedimento de impressão, meu trabalho pode 

lembrar os antigos nielos, que remontam o início da gravura em metal, quando ela 

ainda estava vinculada à ourivesaria. Este é uma mistura de, essencialmente, cobre, 

enxofre em pó, chumbo e prata. Essa liga é colocada nos nichos das gravações de 

peças metálicas, que pode ser tanto a prata como o ouro6. O trabalho resultante 

deste procedimento é um objeto com relevo ou inscrições preenchidas com esta 

mistura, que é identificável pela cor enegrecida. Apesar de ser uma técnica secular, 

artistas contemporâneos7 ainda aderem a este recurso (Figura 1). 

A semelhança das chapas que recebem aplicação de nielo com o meu 

trabalho está na produção das peças em metal. Já que a confecção do nielo pode 

gerar impressões quando o artista deseja registrar a imagem escavada na jóia, mas 

estas impressões não são tidas como parte da obra, e sim parte do processo. O 

objeto final que se apresenta, foi o precursor da matriz da gravura em metal. 

 
As matrizes, apesar de duras, são muito sensíveis. Registram 
definitivamente os golpes recebidos. As marcas do acaso somam-se à ação 
deliberada do artista. Tudo o que a matriz sofreu permanece visualmente 
registrado. Gravar é construir uma memória.8 

 
                                            
5 CLÍMACO, 2004, p. 8, grifo do autor. 
6 O nielo não se fixa sobre cobre ou latão. 
7 O artista americano Jon Lepper (1934), que possui obras nas galerias: Tinman Gallery em 
Washington, Harpers em Idaho, e Margo's Fine Crafts em Wyoming, e que lecionou por mais de 35 
anos em escolas e universidades americanas, ministrando aulas de gravuras e cerâmica, hoje 
trabalha principalmente com o nielo. 
8 BUTI, 1995, p. 69. 
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A sensibilidade do metal é evidentemente sentida, a matriz é um objeto 

potencial para a satisfação poética do gravador. Por conseguinte, abandonei a 

gravura tradicional para dedicar-me apenas à matriz. 

 

 

 
 
Figura 1 – Jon Lepper, nielo sobre prata esterlina, s/d. 4 x 3 cm cada um, aproximadamente – gravura 

em metal. Fonte: LEPPER, 2011. 
 

 

Vários procedimentos foram explorados para desenvolver as peças 

constituintes desta pesquisa. Ponta-seca, água-forte, lavis e relevo foram aplicados 

nas chapas para dar origem aos desenhos9. Cada chapa metálica foi gravada de 

uma maneira diferente, de acordo com a necessidade plástica pretendida nela. O ato 

de gravar não é apenas técnico, funde-se com a criação artística, já que muitas 

vezes, os projetos iniciais são modificados por peculiaridades que a gravação impõe 

ao resultado final. 

Todo o processo de gravação é delicado e despende muito tempo. O clima – 

com mudanças de temperatura e umidade do ar – interfere na gravação, acelerando-

                                            
9 Consultar glossário. 



19 
 
a ou retardando-a. Há também o efeito de oxidação das chapas, principalmente o 

cobre, que em contato com ar e água, perde o brilho e adquire manchas brancas e 

esverdeadas. O latão amarelo, que é composto de 67% cobre e 33% zinco10, 

também oxida em condições de umidade. Ao utilizar latão amarelo e cobre, delimitei 

o mordente em percloreto de ferro (FeCl3)11; que atua através da imersão das 

chapas. Em alguns trabalhos utilizo o ácido nítrico, mas apenas para acabamento ou 

para o procedimento do lavis, já que esse é um produto altamente tóxico. 

O verniz que aplicado é de fabricação própria, feito com betume da judeia 

líquido, cera de abelha e terebintina. Receitas caseiras são comuns nos ateliês, já 

que o custo-benefício do verniz é compensador. Este verniz resiste à corrosão do 

mordente, protege a placa nas regiões que não há exposição, e pode ser 

empregado para a realização de água-forte, uma das técnicas mais praticadas na 

gravura em metal. Também me beneficio da ponta seca e do buril, em menor escala, 

para finalizar acabamentos ou registros rápidos às imagens previamente corroídas 

pela água-forte. 

 

 

1.2 Precursoras da matriz 

 

 

Na arte brasileira diversos artistas extrapolaram os limites da gravura de 

incontáveis maneiras. Dentre estes, muitos já exploram as possibilidades que a 

matriz da gravura em metal possui. Cada um, de maneira diferenciada, discute este 

tema a seu modo. Laurita Salles (1952) e Ana Alice Francisquetti (1955) são dois 

exemplos distintos. Estas artistas demonstram que o metal carrega a potencialidade 

de exprimir suas gravações de maneira satisfatória, sem a necessidade do 

procedimento de impressão, com a “negação do próprio caráter de reprodução da 

imagem gravada12”. Identifico-me com estas artistas, pois criam seus trabalhos sem 

a preocupação de nomear ou definir suas peças. Para Salles e Francisquetti, a 

materialidade presente na obra é a propulsora da continuação do trabalho. 

                                            
10 Knowledge Base, 2010. 
11 Ao contrário dos outros mordentes, o percloreto de ferro não é um ácido, mas sim um sal, muito 
usado na gravura por ser considerado um dos mordentes menos nocivos para a saúde. 
12 CHIARELLI, 2002, p. 128. 
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Inovadoras formas de gravar são exploradas pelas artistas, que desafiam o 

tradicional e mergulham em águas divisórias entre gravura, escultura e objeto arte. 

 
Os meios gráficos envolvem diferentes matérias, cujas superfícies, antes de 
serem transformadas em matriz, podem ser consideradas indiferenciadas 
pelo fato de estarem destituídas da intervenção de um gesto particular. No 
entanto, encontramos matrizes gravadas pelo tempo, pela natureza ou 
mesmo do cotidiano, contendo rugosidades, relevos, texturas e marcas 
gravadas. Essas matrizes poderão enfatizar imagens gráficas provenientes 
desses objetos, ou ainda, o próprio objeto evocar problemas tridimensionais 
ou questões pictóricas. Além disso, a imagem pode dialogar com os meios 
tradicionais da história da gravura bem como evocar a transgressão dos 
seus limites.13 

 
Essa “transgressão” abordada por Lurdi Blauth é claramente percebida no 

trabalho de Laurita Salles, artista plástica e professora da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte14, iniciou sua exploração das chapas de metal nos anos 1990. 

Salles “foi deixando de se preocupar com os resultados gráficos do seu fazer para 

voltar-se mais especificamente para o próprio ato de gravar, marcar a matéria15”. Um 

pensamento puramente visual. Tanto na série “Matéria Fendida” (1994) ou “Niello” 

(1994); Laurita Salles busca atingir apenas na superfície da placa de metal a riqueza 

de elementos, como gravações horizontais e verticais, com relevos e ritmos que 

podem ser visualizados sem a necessidade e impressão (Figura 2). Já na série 

“Formas Rolantes” (1994-1995) cria cilindros de cobre e latão amarelo para servirem 

de suporte à gravura (Figura 3). Nesta etapa suas peças são chamadas de 

“gravuras-objetos” por Tadeu Chiarelli16, afirmando que a artista trabalha com a 

exploração da natureza da gravura, mas também da escultura, dando volumes e 

desbastes em seus trabalhos. A artista inicia “o debate sobre o suporte e a 

constituição de poéticas sobre as margens das modalidades artísticas 

convencionais17”. Porém, o que considero mais interessante na trajetória da artista é 

que, abandonando o processo de edição, ela contraria todos os que definem a 

gravura pela reprodução, afirmando em seus trabalhos que a gravura está nas 

incisões conferidas ao objeto. 

Em entrevista cedida a Chiarelli18, Salles afirma que antes da gravura, seu 

interesse está na arte. A arte, segundo ela, é única em seu propósito, não tem 

                                            
13 BLAUTH, 2005, p. 36. 
14 SALLES, 2010. 
15 CHIARELLI, 2000, p. 5. 
16 Ibid., p.6. 
17 Id., 2002, p. 217. 
18 CHIARELLI, 2000, p.7. 
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utilidade cotidiana, é um mistério com destino incerto que cria um fluxo para o 

desconhecido. O interesse de Laurita Salles está nas formas, na materialidade do 

objeto criado. A gravura faz parte do processo, mesmo sem ela desejar reproduzir 

cópias e manter-se na tradição da gravura, já que o tradicional não delimita sua 

criação, e permanece “esquecido” em detrimento dos resultados plásticos 

almejados, que são a real importância no trabalho da artista. 

 

 

 
 
Figura 2 - Laurita Salles, sem título, 1986. Matriz gravada com água-forte. 39 x 48,5 cm – gravura em 

metal. Fonte: SALLES, 1997, s/p. 
 

 

 
Figura 3 - Laurita Salles, “forma rolante”, 1994. Cobre gravado. 16 x 5Ø cm. Fonte: SALLES, 1997, 

s/p.  



22 
 

De forma semelhante, Ana Alice Francisquetti, artista plástica que possui 

diversas obras em acervos espalhados pelo Brasil e é ganhadora de vários prêmios 

por salões nacionais19; explora a materialidade das matrizes de metal. Ana Alice 

possui característica forte ao expor as matrizes no tempo e incorporar as ferrugens e 

demais corrosões naturais que se fixam no metal, apresentando uma estética 

própria do procedimento (Figura 4). 

 

 

 
 

Figura 4 - Ana Alice Francisquetti, “Apenas uma Variação”, 2008. Corrosão em ferro e ponta seca. 40 
x 50 cm - gravura em metal. Fonte: FRANCISQUETTI, 2008. 

 

 

Para a artista, as gravuras expostas em sua origem (sua matriz) são 

chamadas de “gravuras-objetos”, ela explica que: “o menor traço, gesto numa matriz 

é um movimento completo, uma vontade de agir sobre a matéria e considero sim, 

                                            
19 Ao total somam-se nove premiações em salões entre as décadas de 1970 a 1990 e treze obras em 
acervos de museus e universidades brasileiras. Fonte: FRANCISQUETTI, 2010. 
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como uma gravura: gravura-objeto ou gravura-escultura20”. Dessa maneira Ana Alice 

Francisquetti recorre a técnicas tradicionais da gravura como água-forte, buril, ponta-

seca; mas também de exposição ao sol, chuva e umidade para dar volume, formas 

do acaso e manchas disformes sobre os desenhos iniciais. A artista cria uma chapa 

com diversas leituras, que pode ser impressa ou exposta diretamente ao público. 

Ana Alice Francisquetti realizou em fevereiro de 2011, no MuBE21 em São 

Paulo, uma instalação denominada “Corrosão Comunicante” onde insere a matriz 

das gravuras em meio suas impressões. Segundo a artista: 

 
Usando um recurso pouco usual, a matriz gravada será usada como um 
objeto escultórico estético, depois de fechada a edição em papel. Ambos, 
matriz de ferro e gravura em papel serão apresentados aos pares, lado a 
lado, apontando polaridades importantes. A modificação, neste contexto, 
significa diálogo, isto é, pensamento compartilhado. Pretendo com a dupla 
matriz-papel [...] ativar o expectador a um trabalho de re-flexão.22 
 

Por conseguinte, a artista trabalha a matriz como um objeto em si. Toda 

peculiaridade do metal/ferro é abordada plasticamente em suas possibilidades 

materiais. Segundo Francisquetti, apesar de realizar a tiragem em alguns trabalhos, 

não é necessária impressão de suas chapas, já estas mantêm suas estéticas por si 

mesmas. 

Os trabalhos destas artistas são precursores de uma geração inquieta e 

questionadora23. O tradicionalismo é posto à prova e novos meios de criar surgem 

em todas as áreas. “A gravura não é uma linguagem estagnada: novas 

possibilidades foram e continuam sendo incorporadas24”. Do mesmo modo trago 

para o meu trabalho características da gravura, mas que apontam questionamentos 

próprios de autonomia do objeto. A investigação sobre a matriz da gravura em metal 

foi a válvula precursora da minha pesquisa. Esta inquietação fez com que eu 

percebesse que a gravura não impossibilita o artista de criar novos meios sobre a 

sua técnica. Ana Alice Francisquetti e Laurita Salles nos falam sobre isso em seus 

trabalhos. Baseio-me, principalmente, nos trabalhos destas gravadoras que 

iniciaram essa grande discussão para tratar da abordagem “matriz/objeto artístico”; 

mas outros artistas, citados ao longo do texto, também apresentam uma importância 

ímpar neste estudo. 

                                            
20 FRANCISQUETTI, 2010. 
21 Museu Brasileiro de Escultura. 
22 FRANCISQUETTI, op. cit. 
23 Segundo CHIARELLI, 2002. 
24 BUTI; LETYCIA, 2002, p. 12. 
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1.3 Iluminuras presentes 

 

 

Durante toda minha experimentação na gravura tenho desenvolvido trabalhos 

que apresentam elementos assemelhados às iluminuras medievais em meio as 

composições. Essa característica foi adquirida através dos inúmeros documentos de 

trabalho25, que retratam iluminuras e se espalham por meu ateliê. São imagens e 

reproduções de iluminuras, que fotocopio ou adquiro através de livros, jornais ou 

revistas. Coleciono diversas imagens de arabescos a fim de servirem como “mola 

propulsora” para outras criações plásticas. Esta estética medieval instiga-me a 

pesquisar novas formas, assim descubro e crio outros ornamentos. 

É interessante notar que o texto e as imagens dos livros iluminados formam 

um conjunto. As figuras complementam o que as escrituras desejam transmitir. Se 

voltarmos na origem das letras, percebemos que elas surgiram de desenhos que 

desejavam revelar alguma mensagem. Para Walter Crane26, os alfabetos que 

conhecemos hoje, foram anteriormente, desenhos que se transformaram símbolos e 

posteriormente sinais abstratos, até permanecerem como os caracteres que valemo-

nos atualmente. Letras e desenhos, que eram uma só estrutura, passaram a 

completarem-se quando os copistas iniciaram o uso de iluminuras em meio a textos 

religiosos. 

As iluminuras, dentro de Escrituras Sagradas, têm por função exercer uma 

didática com poder de agregar sentido às Escrituras, e não ilustrá-las. Segundo 

Georges Didi-Huberman27, as iluminuras serviam para serem lidas, mas não da 

maneira como compreendemos atualmente. A expressão “leitura” (exegesse)28 

possuía múltiplos sentidos na Idade Média. Provavelmente um desses sentidos era 

produzido pelo ato de ver figuras em conjunto com a leitura. Northrop Frye esclarece 

que nesse período acreditava-se sobre os textos que “quanto mais confiável for o 

                                            
25 “Material de caráter privado que testemunha o momento de instauração de uma idéia [...] Eles 
podem fazer parte da rotina do atelier ou do entorno dos artistas; são imagens coletadas com rigor ou 
simplesmente redescobertas pelo olhar. O valor de documento que essas imagens ou objetos 
possam conter está relacionado à maneira como esses se colocam em perspectiva com o olhar sobre 
o mundo proposto por cada um dos artistas através de suas obras. O que se documenta nesse caso 
é o desejo de criar incorporado a esses elementos”. (GONÇALVES, s/d, p. 4). 
26 CRANE, 1994. 
27 DIDI-HUBERMAN, 1990. 
28 Palavra usada por Didi-Huberman para designar leitura. Ibid., p.31. 



25 
 
indício, mais enganador ele será29”, ou seja, as iluminuras também continham o 

propósito de informar os mistérios de Deus, já que, segundo o cristianismo, Ele nos 

havia negado transmitir suas informações de maneira clara e objetiva. 

Sendo assim, a iluminura caracteriza-se por um espaço gráfico indistinto entre 

imagem e texto. Ela produz sentidos que estão imersos ao texto, fazendo parte dele. 

Não se separa a imagem dos escritos que ela acompanha, já que a iluminura está 

inserida no processo de leitura e pode surgir em forma de figuras ou até mesmo 

letras. Diferentemente da ilustração, que ocupa um espaço distinto das letras e é 

independente. Assim, a ilustração serve como uma pausa para a visão e não altera 

o sentido da leitura do texto. Michel Foucault (2004) e Germain Bazin (1989) 

defendem que texto e ilustração devem ser estudados separadamente, já que “nem 

sempre conheceram uma evolução paralela30” e “o essencial é que o signo verbal e 

a representação visual não são jamais dados de uma vez só. Sempre uma ordem os 

hierarquiza, indo da forma ao discurso ou do discurso à forma31”, segregando, 

assim, a possibilidade de leitura conjunta entre imagem e texto. 

E não só nas iluminuras européias o conceito de aglutinação de letras e imagem 

manteve-se, a cultura árabe, no mesmo período, igualmente explorou este aspecto. 

Basil Gray (1971) aponta que o Império Persa32 do século XIV valorizava a 

iluminura, mas esta era subordinada ao texto que a acompanhava. Paulatinamente, 

os iluministas persas deste século desenvolveram um maior sentimento de 

expressão lírico, força dramática e percepção mística em suas iluminuras, que então 

passaram, segundo o autor, a um patamar de arte para aquela civilização, ao lado 

da arquitetura e decoração. Na figura 5, é possível visualizar uma imagem de 

iluminura criada pelo artista persa Ivan Stchoukine, que viveu no século XIV. Nesta 

iluminura são utilizados ouro e lápis-lazúli33 para colorir o pergaminho, além de 

pigmentos nas cores verde, púrpura e vermelho. Nota-se visivelmente a sua 

integração compositiva. Arabescos e entrelaçados unem-se com componentes 

vegetalistas em uma estrutura que envolve o texto em letras árabes formando um só 

elemento. 

                                            
29 FRYE, 2004, p. 73. 
30 BAZIN, 1989, p. 287. 
31 FOUCAULT, 2004, p. 14. 
32 Segundo Meggs (2009), existiu duas grandes tradições de iluminuras, uma na Europa – 
caracterizando as iluminuras ocidentais; e outra nos países islâmicos – caracterizando as iluminuras 
orientais. 
33 “Mineral precioso extraído apenas no Afeganistão” (MEGGS, 2009, p. 64) 
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Figura 5 - Ivan Stchoukine, 66 x 30 cm, s/d - Os versos de abertura do Shâhnâmeh34 no manuscrito 

de Bâysonghori. Fonte: GRAY, 1971, p. 19.  

                                            
34 Shâhnâmeh significa “Livro dos Reis” na língua persa. É uma grande obra poética escrita no século 
X, pelo escritor iraniano Ferdowsi, onde narra a história e a mitologia do Irã, desde a criação do 
mundo até a sua conquista pelos árabes no século VII. Fonte: WordLingo. 2010. 
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A iluminação árabe surte efeitos na criação poética ainda hoje; percebemos 

isso quando artistas contemporâneos recriam estruturas semelhantes. Como a 

artista Maria Lucia Cattani35 (1958) em seu trabalho “Um ponto ao Sul” (Figura 6), 

onde cria gravuras que lembram os caracteres árabes, adornados por recriações de 

ornamentos baseados em partes da decoração pertencente à Biblioteca Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 
 
Figura 6 – Maria Lucia Cattani, xilogravura, jato de tinta e folha de ouro sobre papel Sumi-e. 29 x 23 

cm. Fonte: CATTANI, 2011, s/p. 
 

                                            
35 Maria Lucia Cattani leciona na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Artes 
Visuais. Entre as realizações da artista, encontra-se a participação de Nagasawa Art Park Artist in 
Residence, Tsuna Town, Japão (2001) e Frans Masereel Centre, Kasterlee, Bélgica (1997). 
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Diversos autores36 indicam que o início das iluminuras encontra-se no período 

egípcio (Figura 7). Certamente esta cultura produziu vários papiros que continham 

hieróglifos e desenhos, mas as imagens egípcias não podem ser tomadas apenas 

como adornos, elas possuíam significações especificas em seu contexto. 

Notoriamente, não há uma separação distinta entre texto e imagem que se 

intercalam nos papiros egípcios sem a preocupação de um leiaute predefinido, pois 

os dois elementos servem para informar. O entrecruzamento de texto e imagens, 

nesse caso, deve-se também a origem da escrita egípcia, que não é fundamentada 

em letras com representações abstratas, mas sim em fonemas que são 

representados de uma maneira figurativa. 

 

 

 
 

Figura 7 - Detalhe do Papiro de Hunefer, c. 1370 aC. Fonte: MEGGS, 2009, p. 31. 
 

 

O alfabeto ocidental, com suas formas abstratas para representar as letras 

evidencia a separação entre texto e imagem, o que não acontecia nos papiros 

egípcios, por exemplo. Todavia, a característica mais saliente da iluminura é o fato 

dela estar entre o texto, e não em uma separação distinta, como ocorre na 

                                            
36 É possível encontrar essa informação em diversas fontes, a saber: HERBERT (1911), PAULA 
(2008), MEGGS (2009). 
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ilustração. As ilustrações começaram a tomar o lugar das iluminuras, quando, entre 

outros fatores, no fim da Idade Média, houve um aumento na produção de livros 

(pelo surgimento de universidades e o aumento da população alfabetizada37), dessa 

forma o livro passou da produção manuscrita em mosteiros para oficinas. A 

xilogravura teve um papel importante nesse aspecto, e determinou a separação de 

texto e ilustração nas páginas impressas; porém, os primeiros livros ocidentais, de 

produção manual, eram ricamente iluminados. 

Portanto, a iluminura está atrelada a ideia de página38. Philip Meggs afirma 

que “a vibrante luminosidade da folha de ouro, quando refletia a luz das páginas de 

livros escritos a mão, dava a sensação de uma página literalmente iluminada39” daí 

surge o termo “iluminura”. Illuminare, do latim, significa “esclarecer, adornar, realçar, 

enriquecer, destacar, revelar e mostrar. Miniatura e rubrica podem ser usadas como 

sinônimos de iluminuras, mas a etimologia é bem diferente, (rubrica) provém da cor 

vermelha40” e “miniatura” refere-se às constantes pinturas em miniaturas que os 

manuscritos apresentam. A palavra “iluminura” é hoje empregada a todo o tipo de 

arabesco, ilustração e decoração em manuscritos. Contudo, tomamos nesta 

pesquisa o termo “iluminura” somente para tratar dos manuscritos medievais 

decorados, produzidos entre os séculos X e XV. 

Como a arte contemporânea pode alçar situações passadas, a artista Otilia 

Carrique41 (1951) cria em sua obra “Bodas de Perlas” (Figura 8), a atmosfera 

envolvente das iluminuras, onde o espaçamento entre texto e figura não se 

distinguem de maneira precisa, mas se envolvem num complemento necessário 

para a construção formal do trabalho. Notamos em sua obra, que a artista não 

delimita categoricamente o espaço que o desenho invadirá o texto escrito, o que 

reconstitui o conceito de iluminura em um trabalho contemporâneo. 

 

 

 

 

 

                                            
37 MEGGS, 2009, p. 78. 
38 PAULA, 2008. 
39 MEGGS, op. cit., p. 63. 
40 ARAUJO, 2000, p. 482. 
41 Artista argentina, ganhadora de diversos prêmios e salões em seu país. 



30 
 

 
 

Figura. 8 – Otilia Carrique, “Bodas de Perlas” – detalhe. Oxidação sobre metal, 2009, 70 x 50 cm. 
Foto: Suzana Gruber. 

 

 

O período medieval assemelha-se à contemporaneidade42 no sentido em que 

havia uma grande diversidade de manifestações artísticas. “As vicissitudes do 

sistema das artes na Idade Média mostram como era difícil definir e hierarquizar 

exatamente as várias atividades produtivas43”. Não existiam paradigmas claros que 

guiassem a arte, assim como ocorre atualmente. Segundo Fernando Cocchiarale: “o 

artista contemporâneo nos convoca para um jogo onde as regras não são lineares, 

mas desdobradas em redes de relações possíveis ou não de serem 

estabelecidas44”, ou seja, a contemporaneidade “pede” que cada artista crie suas 

próprias regras para um julgamento estético particular. 

 

Uma visão simbólica do mundo [medieval] pode também sobrevir ao homem 
contemporâneo: [...] a Idade Média nunca se esqueceu de que qualquer 

                                            
42 MIRANDA, 2006. 
43 ECO, 2010, p. 209. 
44 COCCHIARALE, 2006, p. 14. 
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coisa seria absurda, se seu significado se limitasse a sua função imediata e 
a sua forma fenomênica, e que todas as coisas se difundem largamente no 
além. Esta ideia também nos é familiar, como sensação não formulada, 
quando, por exemplo, o barulho da chuva nas folhas das árvores ou a luz da 
lâmpada sobre a mesa, numa hora tranqüila, nos dá uma percepção mais 
profunda do que a percepção cotidiana, que serva à atividade prática. Às 
vezes, ela pode aparecer na forma de uma opressão morbosa que nos faz 
ver as coisas como impregnadas de uma ameaça pessoal ou de um 
mistério que se deveria e não se pode conhecer. Mais frequentemente, 
porém, nos encherá da certeza tranquila e reconfortante, que também 
nossa existência participa daquele sentido secreto do mundo.45 

 

A (re)descoberta do cotidiano faz parte tanto do medieval quanto do 

contemporâneo. “A cultura medieval tem o sentido da inovação, mas procura 

escondê-la sob as vestes da repetição (ao contrário da cultura moderna que finge 

inovar mesmo quando repete46)”. O senso estético para os medievais era mais 

complexo que apenas o gosto poético, já que as coisas eram consideradas belas na 

medida com que transpareciam a sua semelhança com o Criador, sendo Ele a 

própria Beleza. O sentimento do belo era encarado num sentido de união com o 

divino, mas a satisfação estética do homem medieval não se pauta pela observação 

da independência da obra de arte, mas sim pelas relações sobrenaturais 

estabelecidas entre o objeto e o cosmos, o que quer dizer que a participação de 

Deus era primordial. 

Sendo assim, os livros sagrados do cristianismo buscaram a perfeição formal, 

pois estes continham o essencial do celestial neste mundo: o verbo, as palavras. E 

elas eram escritas em latim, que segundo Georges Duby (1997) era considerada a 

língua imaculada, por meio da qual se estabelecia a ligação mais direta entre Deus e 

homem. 

O que na idade medieval era um complemento para os manuscritos, trago 

para contemporaneidade a fim de fruir sua estética peculiar aliada a uma discussão 

particular sobre objetos gravados. Minha intenção não é a mesma dos iluminadores 

da Idade Média. Percebo na iluminura uma proeminente força estética, e desejo uma 

aproximação com esses desenhos. A palavra escrita não me interessa nesse 

momento. Anseio apenas pelas curvas e arabescos tão utilizados nas iluminuras, 

pois me sugerem um espectro de mistério e contemplação. 

Um bom exemplo das formas mais produzidas na Idade Média é vista na 

reprodução do Livro das Horas de Dom Duarte (Figura 9). Nele há uma riqueza 

                                            
45 ECO, op. cit., p. 103-4. 
46 Ibid., p. 14 
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formal em detalhes que compõe as letras capitulares e os arabescos vegetalistas. 

Geralmente os desenhos eram construídos após a etapa de escritura do texto, por 

isso é tão comum as iluminuras dispostas nas margens das páginas. 

 

 

 
 

Figura. 9 - O Livro das Horas47 de Dom Duarte, ilustrado na primeira metade do século XV. p. 368v. 
Fonte: D’OR, 2010. 

                                            
47 Segundo informações disponíveis no site do Mosteiro de Santa Maria de Belém (dos Jerónimos) – 
Portugal, o livro veio a pertencer ao infante D. Luís, filho de D. João III, que o doou ao Mosteiro de 
Santa Maria de Belém em meados do século XVI. 
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O texto apresentado na figura 9 está escrito em letras góticas, latim. 

Iluminado na primeira metade do século XV, a ouro e cores, o livro foi confeccionado 

diretamente sobre pergaminho. Contém o calendário litúrgico dos doze meses do 

ano e diversas orações. Segundo a Livraria do Mosteiro de Santa Maria de Belém de 

Lisboa, o livro foi provavelmente uma encomenda de D. Isabel, duquesa de 

Borgonha48, mulher de Filipe, o Bom à Maître Aux Rinceaux d’Or. Reproduções de 

suas páginas ricamente adornadas compõem grande parte dos meus documentos 

de trabalho. As digitalizações impressas do livro ficam fixadas nos murais de meu 

ateliê, e muitas vezes servem de ponto de partida para minhas criações. 

Era comum o uso de Livro das Horas49 no final da Idade Média. Ele foi 

responsável pela alfabetização de muitos nobres. A nobreza e a burguesia do 

período podiam encomendar o livro de conteúdo religioso. Com preço elevado50, os 

livros poderiam custar o mesmo que uma propriedade. Não só os famosos Livros 

das Horas, mas outros tipos de documentos eram ornamentados com iluminuras.  

O emprego de iluminuras também era comum em partituras musicais51. A 

imagem da figura 10, apresenta palavras em latim com letra carolina52. Este 

manuscrito pertence ao Mosteiro de São Mamede do Lorvão, Portugal. Notamos o 

requinte da cereadura53, que delicadamente une-se às notas musicais. Em toda a 

partitura há iluminuras cravejadas em seu texto, isto exprime a característica 

essencial da técnica de iluminar, que não distingue a área do desenho da área 

textual. 

 

                                            
48 Filha de D. João I casou-se com Filipe III de Borgonha e constituiu a mais refinada corte européia 
da época, segundo (VAUGHAN, 2004). 
49 JANSON, 1991, p. 408-411. 
50 MEGGS, 2009, p. 63. 
51 “os escribas que trabalhavam nos mosteiros medievais inventaram a notação musical” (MEGGS, 
2009, p. 64). 
52 A maioria dos documentos latinos e gregos fundamentais para a cultura humanista foram copiados 
em Carolina e difundidos pelos conventos. Esse tipo de caligrafia foi originado no período conhecido 
por Renascença Carolina, impulsionado por Carlos Magno (742-814). Fonte: HEITLINGER, 2007. 
53 “Os códices medievais iluminados poderiam conter: iniciais decorativas (em princípio, a mais de 
uma cor) desde as que apresentavam ornamentação singela ou mais ou menos rica, ou filigrana, - tão 
frequente a partir do século XIII até ao século XV; iniciais (ou capitais) com figuras ou cenas que, de 
uma forma ou de outra, "ilustram" o texto, a que chamamos historiadas; cereaduras ou semi-
cereaduras que, como é sabido, começaram por ser o prolongamento das iniciais até cobrirem 
completamente as margens, no século XV, em estilos e formas muito diversas; miniaturas ou 
ilustrações, com cenas alusivas ao texto, na maior parte dos casos”. (CEPEDA, 1994, p. 17). 
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Figura 10 – Detalhe de partitura iluminada. Fonte: CEPEDA, 1994. p. 68. 
 

 

Em meus trabalhos, as áreas que deveriam conter escritos são retiradas. Não 

mantenho (pelo menos neste momento) interesse pela palavra escrita. Exibo apenas 

“iluminuras” gravadas em composições próprias. Procuro, na maioria dos trabalhos, 

ocupar toda a área do metal com os desenhos, que por vezes mostram apenas 

detalhes de ornamentos. Cada série de gravuras que construo pretende discutir uma 

característica que me intriga nas iluminuras, constituindo assim uma sequência de 

narrativa própria. 

 

 

1.4 O processo inicial 

 

 

A iluminura inseriu-se em minha pesquisa poética quando cursava a 

graduação em artes visuais, naquele momento adotava os arabescos e temas 

vegetalistas54 para completar as paisagens que gravava. Meu intuito era comunicar 

                                            
54 Termo usado por Cepeda (1994) para designar arabescos com motivos botânicos. 
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com as séries desenvolvidas uma atmosfera mágica, como se observador estivesse 

a olhar um portal que o levaria para um lugar encantado. As paisagens gravadas 

continham apenas elementos selvagens, e representavam a minha busca constante 

por uma vida livre mais próxima do “natural”, cercada de árvores, morros e espaços 

abertos. As formas representadas como portais, eram baseadas em imagens de 

iluminuras da Idade Média, onde temas vegetalistas eram privilegiados e os outros 

temas comumente abordados em iluminuras, como letras capitulares, miniaturas e 

cereaduras eram deixadas de lado, por lembrarem demais a civilização humana - 

que não fazia parte dos cenários gravados. O único “homem permitido” nas antigas 

gravuras desenvolvidas em minha graduação era o próprio observador. Esse 

observador poderia aceitar ou não o meu convite de fazer parte da paisagem 

apresentada. Os pequenos formatos dos trabalhos, primeiramente traziam à tona um 

caráter intimista, mas também brincavam com o gestual do observador, que para 

visualizar seus detalhes, deveria inclinar-se diante da obra, numa teatralidade que 

aparentava uma entrada literal na gravura. 

 

 

 
 

Figura 11 – Luciana Estivalet, “Atrás do portal”, 7,2 x 20,5 cm, 2007. Série: Portais mágicos. Fonte: 
Arquivo pessoal. 

 

 

O artista gravador Carlos Martins55 (1946) também explora os pequenos 

formatos em suas obras. Na série realizada em 1985 cria uma imagem de 5 x 3 cm, 

aproximadamente, e a imprime diversas vezes, trocando a cor de cada impressão 

com aquarela. 

                                            
55 Nascido em Araçatuba, SP é gravador, desenhista, museólogo, curador e professor. 
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 Uma peça de prata foi gravada e utilizada como matriz para a impressão 

das gravuras. Esta matriz, tendo como referência o nielo florentino, foi 
trabalhada como um objeto. Sobre a imagem originalmente impressa foram 
feitas inúmeras interferências que criam uma singularidade em cada 
gravura: as imagens impressas em diferentes cores ou relevo seco, foram 
posteriormente aquareladas.56 

 

Apesar de o artista criar impressões, ele trata sua matriz como um objeto 

singular. Ela possui potencialidades estéticas por ela mesma, tanto que Martins 

inspira-se nos nielos para dar o tratamento da matriz. Ainda que não a mostre, 

Martins também considera a sua matriz um objeto artístico por si só57. 

Diferenciando-se do meu trabalho, Martins não deseja representar intimismo e 

desejos metafísicos em suas gravuras. O tamanho reduzido, indica, “sobretudo, 

economia expressiva58”, onde trabalha com maestria, na organização e elaboração 

das formas geométricas que compõem a gravura. 

 

 

 
 

Figura 12 – Carlos Martins, sem título, 3,8 x 5,2 cm, 1985. Gravura em metal aquarelada. Fonte: 
MORAIS; COUTINHO, 1985, s/p. 

 
                                            
56 MORAIS; COUTINHO, 1985, s/p. 
57 Ibid., s/p. 
58 Ibid., s/p. 
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Minha proposta inicial era desenvolver imagens, através da gravura, que 

contivessem semelhanças com os contos de fadas. Segundo Bruno Bettelheim59, no 

conto de fadas é apresentado uma problemática existencial que é o eixo gerador da 

história – geralmente um desejo de auto-realização. Passando algumas 

necessidades de sobrevivência física, o personagem, no final, consegue viver no 

mundo que idealizou para si. Dessa maneira, eu sugeria na gravura uma paisagem 

idealizada, que servia como materialização do meu desejo de proximidade com a 

vida tranquila do campo, sem a presença da civilização – o que representava o meu 

“mergulho metafísico60”. Sempre apresentando um horizonte amplo que comumente 

era cortado por montanhas, exprimia o meu desejo de percorrer longas distâncias e 

encontrar o novo, o inexplorado dentro de minha própria fabulação fantástica. 

As paisagens eram envolvidas com formas que lembravam iluminuras, 

formando um envoltório no desenho que servia como separação entre o mundo real 

e o mundo fantástico proposto por mim. Sendo que na Idade Média as iluminuras 

serviam para adornar Escrituras Sagradas, incontestáveis para a cultura cristã, tirava 

proveito deste conceito a fim de legitimar as paisagens, já que as iluminuras 

carregam consigo o inconsciente coletivo da “autenticação” de tudo que cercam. 

Com essa definição em mente, criava paisagens em calcografias intimistas 

(de pequenos formatos) onde a paisagem era o meu simbolismo de liberdade e total 

independência, e os arabescos criavam a atmosférica mágica dos contos de fadas. 

O conto de fadas que desejava atingir era o mais ingênuo e sonhador (Figura 13). 

Não tinha a intenção de criar imagens que representassem um lado mais sombrio, 

apesar de também pertencer ao mundo fantástico; como Paula Rego61 (1935) que 

explora essa possibilidade do mundo das fadas. A artista pesquisa contos infantis 

desde a década de 1970, e apresenta-os em seus trabalhos, salientando questões 

de sexualidade e morte (Figura 14). 

A minha intenção sempre foi criar imagens onde os ornamentos trouxessem a 

fantasia de uma maneira fluida e onírica. Acredito que a estética medieval contribui 

para esse propósito. A plasticidade da iluminura presente nos meus primeiros 

trabalhos não se perdeu nas séries de gravuras seguintes, mas modificou-se. Em 

                                            
59 BETTELHEIM, 1992. 
60 “Para a metafísica moderna, o ser é a causa de toda a sua realidade e pode ressignificar todos os 
seus processos” (VALCAPELLI, 2010). Assim, tento criar na imagem um mundo que reflete o próprio 
interior. 
61 Pintora portuguesa radicada em Londres. 
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meados de 2007 iniciei uma proposta de gravuras recortadas, intitulada “No interior 

da molécula de água”, que levavam as iluminuras nas bordas das matrizes (Figura 

13). 

 

 

 

 
Figura 13 – Luciana Estivalet, “Entre as Montanhas”, água-forte e água-tinta, 10,2 x 8,5 cm, 2007. 

Série: No interior da molécula de água. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 



39 
 

 

 
Figura 14 – Paula Rego, “Swallows the poisoned Apple”, 1995, pastel sobre papel, montado em 

alumínio 178 x 150 cm. Fonte: REGO, 2011. 
 

 
Os “portais” ficaram mais discretos, mas ainda compareciam nas paisagens. 

Já em 2008 a série de gravuras coloridas “Paisagens na água” (Figura 15) apresenta 

arabescos apenas em suas extremidades. O mistério e requinte contidos nas 

iluminuras medievais sempre me chamaram muita atenção, e fazem parte do meu 

cotidiano. Também, neste período, iniciei a pesquisa de recorte de matrizes. Todas 

as chapas eram recortadas no formato das moléculas de água que eu representava. 
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Meu interesse na chapa de metal aprofunda-se neste momento, pois partia para 

uma pesquisa formal na matriz, e não apenas na impressão desta. Ao rever meus 

antigos projetos e séries de gravuras finalizadas, percebi que sempre busquei mais 

arabescos e formas presentes nas iluminuras, assim, decidi criar para esta pesquisa 

de mestrado, objetos gravados que contenham os “emaranhados” vegetalistas que 

tanto admiro sem a necessidade de uma paisagem que concorra com a sua forma. 

 

 

 
 

Figura 15 – Matrizes e impressões em cores desenvolvidas em 2008. Luciana Estivalet, “Cachoeira” 
10,5 x 13 cm e “A Grande Vala” 10,5 x 12,4 cm, respectivamente, ambas água-forte e água-tinta. 
Detalhe de “A Grande Vala” destacando a ornamentação embasada em iluminuras ao redor da 

gravura. Série: Paisagens na Água. Fonte: Arquivo pessoal. 
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1.4.1 A escolha pelo ornamental 

 

 

Desde que o homem agrupou-se em civilizações primitivas percebe e faz uso 

de ornamentos em seu cotidiano, isto está intrínseco na cultura humana. Lipovetsky 

lembra que: 

 

Não há dúvida de que os pequenos grupos de caçadores-coletores do 
paleolítico tenham tido um nível de vida objetivamente medíocre. Tanto 
suas habitações como suas vestimentas são rústicas, e seus utensílios, 
pouco numerosos. Mas, se não fabricavam bens de grande valor, isso não 
os impede, por ocasião das festas, de enfeitar-se e de admirar a beleza de 
seus ornamentos.62 

 

O ornamento pode aparecer em diferentes suportes (bijuterias, arquitetura, 

artes visuais, decoração) e inegavelmente faz parte de nossas vidas. Aloïs Riegl 

(1850-1905) estudou a história dos ornamentos63, e surpreendeu os acadêmicos de 

seu tempo, que não o concebiam como parte da história da arte. 

 
Os contemporâneos de Riegl reconheciam que a prática ornamental era 
transmitida de mestre a discípulo, de geração a geração, ou mesmo de 
cultura a cultura, porém se recusaram a admitir que o ornamento pudesse 
ter a sua própria história, como a pintura ou a escultura.64 
 

Por muito tempo a arte ornamental foi encarada como um complemento para 

outras obras - um supérfluo, embora esteja ligada a muitos movimentos artísticos e à 

cultura em geral. Agora já se percebe que no ornamento “há uma potência vital, 

cosmogônica, ligando o humano ao seu entorno65” já que é um meio expressivo tão 

significante quanto qualquer outra forma de arte. 

Optei por essa temática, pois como já citei anteriormente, as formas 

decorativas que lembram as iluminuras medievais sempre estiveram presentes em 

minhas gravuras. Logo, percebi que não necessitava de uma sub-temática para a 

realização do trabalho de mestrado, poderia aproveitar o ornamento como foco 

principal da pesquisa. Penso que as iluminuras medievais são o apogeu dos 

ornamentos, demonstram a capacidade criativa dos iluminadores ao mesmo tempo 

que deslumbram pela visualidade artesanal que possuem. 
                                            
62 LIPOVETSKY, 2005, p. 22. 
63 Estudo publicado em: RIEGL, Aloïs. Problems of style: foundations for a history of ornament. New 
Jersey: Princeton University Press, 1993. 
64 PAIM, 2000, p. 37-38. 
65 MAFFESOLI, 2003, p. 128. 
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John Ruskin (1810-1900) afirma que "o mérito das formas inventadas pelo 

espírito gótico não estava apenas em serem novas, mas em serem capazes de uma 

perpétua novidade66", para ele as repetições provenientes da indústria são inferiores 

às produzidas manualmente. 

 
Segundo Ruskin, a fé medieval preparou melhor os homens para aceitarem 
e apreciarem as variações e as irregularidades decorrentes do trabalho 
artesanal do que o humanismo renascentista ou a moderna submissão de 
todos os valores aos valores capitalistas.67 
 

O autor compara as “irregularidades” do artesanal com as diferenciações da 

própria natureza, com sua imensa variedade. Segundo ele, mais apreciamos um 

arabesco que contém imperfeições em desenhos simétricos do que um desenho 

completamente perfeito, já que o último sugere um processo industrial. Para Ruskin 

o ornamento e a natureza seguem uma analogia singular, seguramente não se trata 

de criar formas que imitem a natureza, mas de o ornamento estar vinculado ao 

projeto de arte desde sua concepção. Durante a elaboração da obra o arabesco 

deve surgir, crescer e se desabrochar, assim como as folhas de uma planta. 

Esse é o conceito que guia o meu trabalho. A visualidade das chapas 

gravadas sempre lembra o artesanal, “feito à mão”. Linhas com acabamento 

perfeito, que parecem com o produto industrial não me interessam no momento. 

Procuro o orgânico contido no “imperfeito” espelho da natureza. 

 

 

1.5 Paradigmas contemporâneos 

 

 

Durante toda a história da arte existiram teóricos que definiam o que era ou o 

que não era arte naquele momento. Há três séculos antes de Cristo, Aristóteles já 

dizia que: 

 
Cada homem julga bem as coisas que conhece, e desses assuntos ele é 
bom juiz. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é bom juiz 
nesse assunto, e o homem que recebeu instrução a respeito de todas as 
coisas é bom juiz em geral.68 
 

                                            
66 Ruskin (1870 apud PAIM, 2000, p. 27), grifo do autor. 
67 PAIM, 2000, p. 28. 
68 ARISTÓTELES, 2006, p. 19. 
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Dessa forma o filosofo deixa transparecer a sua ideia de julgamento. Para que 

o juiz seja justo é necessário conhecer algo a respeito do que se julga, ou melhor, 

conhecer bem o objeto julgado. Seja através de instrução recebida por alguém, ou 

até mesmo por experiência na prática, o importante é saber como, porque e a 

finalidade da construção do objeto analisado. Estas perguntas tiveram diferentes 

respostas ao longo do tempo. Giorgio Vasari no século XVI (assim como os 

pensadores gregos da antiguidade) prega a defesa da arte mimética, pensamento 

que perdurou até o século XX, aproximadamente. Depois desse grande paradigma 

instituído na arte, houve uma mudança abrupta de conceitos no Modernismo. 

Para Clement Greenberg, durante o Modernismo, o “planismo” era a solução 

para a pintura. Confrontou-se neste período o ilusionismo da tridimensionalidade e o 

abstracionismo tornou-se a forma artística mais avançada. 

 
 Poderíamos dizer que aceitar as principais conclusões da crítica Modernista 

dos anos 60 é concordar com os seguintes princípios: 
1. O que mais interessa na arte e na crítica é a busca de identificação da 

qualidade – ou seja, qualidade enquanto parâmetro inquestionável, 
inefável e auto-suficiente da experiência, e não só como a adequação 
da habilidade ou abundância de referências ao mundo ou a eficácia em 
relação a algum fim prático; 

2. No que diz respeito ao período moderno, o modernismo é uma condição 
necessária de qualidade na arte culta (ou seja, embora possa haver 
virtudes em algumas formas conservadoras de arte, elas nunca 
atingirão uma qualidade “significativa”); 

3. Em relação ao período aqui analisado, a possibilidade de qualidade na 
arte culta deve ser associada às formas de pintura e escultura abstratas 
para as quais os trabalhos de Noland e Caro, respectivamente, podem 
ser tomados como paradigmas.69 
 

Até os anos 1960 Greenberg permaneceu resplandecente, servindo de 

referência para os novos críticos, porém, sua postura contra as novas manifestações 

pós-modernistas o afastou paulatinamente dos “holofotes” das artes. Novos meios 

de expressões artísticas começaram a surgir, e as teorias greenberguianas não as 

comportavam. 

 

 Dois pontos devem ficar imediatamente claros a partir de uma análise 
adequada da história mais ampla da arte moderna no final dos anos 50 e 
nos anos 60. O primeiro é que a aparência de coerência e coesão 
associada à tendência abstracionista é sustentada à custa de outros artistas 
e tendências que são depreciados, marginalizados ou simplesmente 
ignorados na crítica Modernista. [...] O segundo ponto é que existe um 
conjunto considerável de trabalhos, também desqualificados ou ignorados 
pela crítica Modernista, que escapa a uma mera categorização como 
pinturas ou esculturas. Grande parte da arte de vanguarda do final dos anos 

                                            
69 WOOD, 1998, p. 180. 
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50 e dos anos 60 teve de ser classificada em outros termos, como, por 
exemplo, “montagem”, “performance” ou happening, ou “instalação”.70 

 

Essas novas vanguardas não carregavam consigo os preceitos modernos, 

assim, categorizaram espaços independentes. Começa a surgir o que conhecemos 

hoje como Arte Contemporânea. A partir da década de 1960 a arte contemporânea 

surge, principalmente, pelo minimalismo e a pop arte. Desde este período já 

surgiram diversas nomenclaturas que aglutinam determinados grupos de artistas em 

conceitos e estéticas semelhantes, pontuando-os na história. Porém, há também o 

que podemos chamar de arte contemporânea atual, que engloba tudo o que está 

acontecendo neste momento e que ainda não teve o espaço de tempo necessário 

para ser “nomeado” e “separado” pelos historiadores. 

A proximidade que estamos da arte contemporânea atual cria uma bruma ao 

redor dos acontecimentos quando os tentamos analisar. O distanciamento histórico 

sempre permite que as ideias a respeito dos fatos tornem-se mais claras e 

específicas para pontuarmos as situações do passado. Acontece que uma das 

necessidades da arte contemporânea atual é a elaboração de diferentes paradigmas 

que a sustentem em suas numerosas formas de materialização. 

Não contamos mais, como os modernos contavam, com manifestos e 

definições específicas sobre o que é e o que não é arte. Diversidades aparecem 

constantemente e a contemporaneidade está abraçando todas as que comportam 

um embasamento teórico sustentável. Muitas vezes o discurso sobressai-se à 

plasticidade das obras, e parece que permanece no mercado e na mídia quem 

melhor explora este recurso. 

 
 A expressão “arte contemporânea”, além de designar as produções do 

tempo presente, tem sido firmada para designar aquelas produções que 
reúnem características que constituem sistemas abertos. Um sistema de 
instauração da obra é aberto quando não recorre a sistemas técnicos e 
teóricos estabelecidos por antecipação: o artista busca soluções técnicas e 
operacionais de acordo com sua proposição ou a ideia que deseja realizar. 
A instituição da obra por sistemas abertos impõe a instauração um campo 
de investigação processual em que parâmetros, operadores conceituais e 
procedimentos são construídos durante o processo de trabalho.71 

 
Durante a criação do trabalho, o artista também tem que criar fundamentos 

teóricos para que a sua própria obra seja “julgada”. “Os artistas precisam ser críticos 

de seu próprio trabalho em andamento e podem empregar conceitos de sucesso e 

                                            
70 WOOD, 1998, 181. 
71 REY, 2004, p. 45, grifo da autora. 
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fracasso tomados de empréstimo aqueles que falam e escrevem sobre arte, ou pelo 

menos com eles partilhados72”. Diferentemente do que havia antes na arte, os 

contemporâneos devem pensar na plasticidade, na poética, na poiética73 e ainda ter 

um distanciamento de seu trabalho para constituir uma base teórica que será 

utilizada pela crítica. Isto é, o artista contemporâneo reflete teoricamente, além de 

desenvolver toda a produção plástica. 

Yves Michaud (2008) alega que uma obra só pode ser julgada se levarmos 

em conta os critérios eleitos pelo criador dela. Segundo o autor, 

contemporaneamente não há unicidade de paradigmas, pois não estamos mais 

dentro de um grande discurso da arte. Hoje cada artista constrói os seus próprios 

paradigmas, e deve ser “julgado” de acordo com eles. Somente sabendo qual a 

intenção do trabalho, podemos perceber se ele atingiu seus objetivos, ou quiçá, os 

ultrapassou. Michaud esclarece que os paradigmas na arte contemporânea são 

mutantes, pois se mostram de forma diferente a cada obra. 

Realizo um trabalho diferenciado com o suporte na gravura em metal. As 

técnicas são as da gravura tradicional, mas o resultado não é o mesmo. Crio 

gravações nas chapas de metal (cobre e latão amarelo), mas ao não realizar 

nenhuma impressão nomeio minhas peças de objetos gravados. 

Cada objeto carrega consigo o relevo e a água-forte. Eles são desvirtuados 

de sua funcionalidade de matriz para atingirem o público. Portanto, não posso trazer 

para o meu trabalho os velhos paradigmas usados para julgar as demais gravuras. 

A arte contemporânea, diferentemente da moderna, possibilita que o artista 

procure as fontes do passado para compor situações do presente. Desse modo 

busco aproximação com a estética medieval e discuto a transgressão da matriz da 

gravura em metal em um trabalho plástico que não possui sequer uma nomenclatura 

tradicional. Meus objetos gravados fazem parte da arte contemporânea atual, onde 

paradigmas ainda estão sendo criados para comportarem o novo, que nasce a cada 

trabalho. 

                                            
72 WOOD, 1998, p. 171. 
73 Poética é a produção material do artista. Sua obra, suas referências, tais como: livros, filmes etc. 
Inclui todo o universo de referência mental e material – o conjunto de sua. Já, faz parte da poiética 
tudo o que auxilia a existência da obra de arte. Abrange a criação, os meios, os matérias etc.; são as 
escolhas fundamentais do artista. 



2 DO NASCIMENTO DAS OBRAS AOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 A intenção do artista é pôr obras no mundo. Ele é, nessa perspectiva, 
portador de uma necessidade de conhecer algo, que não deixa de ser 
conhecimento de si mesmo, cujo alcance está na consonância do coração 
com o intelecto. Desejo que nunca é completamente satisfeito e que, assim, 
se renova na criação de cada obra. 

 
(Cecília Salles) 

 

 

2.1 Importância da poïética na pesquisa em artes 

 

 

Paul Valéry foi o primeiro autor a falar em poïética, elemento onde a pesquisa 

em artes visuais apoia-se teoricamente1. Esse termo refere-se a toda postura que 

estabelece a obra de arte. 

 
A execução de obras, investindo na análise de seu processo de criação, 
abrange as pesquisas que consideram a obra a partir do ponto de vista de 
seu processo de instauração – a poiética - considerando sua relação com a 
produção artística pessoal2. 
 

Ou seja, a poïética consiste na obra em construção. Todo o projeto em artes 

visuais falará dos princípios que edificam o trabalho plástico. Assim, apresento neste 

capítulo todos os fatores responsáveis por cada uma das séries de objetos gravados 

compostas para a pesquisa. 

É interessante notar, que mesmo possuindo um projeto definido, em artes 

visuais dificilmente o concretizamos tal qual primeiramente imaginado. Existe um 

campo vasto entre o mental e o físico nesta área de conhecimento. A visualidade 

apontada nas obras de arte é a materialização do pensamento do artista, embora a 

dimensão invisível do projeto seja o próprio artista. A pesquisa em artes3 diferencia-

se das demais ciências humanas, pois seu objetivo não pode ser definido a priori, 

ele se formará concomitantemente com a pesquisa metodológica4. Nesse 

                                            
1 REY, 1996. 
2 GOMES, 2003, p. 10-11. 
3 Segundo CATTANI (2002) a pesquisa em artes visuais é feita pelo artista-pesquisador a partir do 
processo de instauração do seu trabalho. 
4 CATTANI, 2002. 
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andamento, o artista até pode recorrer ao acaso ou a um “fazer cego”, mas 

reconhece plasticamente o que busca. 

Muitas vezes ficam lacunas entre a parte intelectual e a física da proposta e a 

obra obtida é diferente do que se esperava. Não obstante esse distanciamento não é 

considerado “erro”, pois segundo Sandra Rey “o erro no processo de instauração da 

obra não é engano: é aproximação. Errar é a dissipação das possibilidades da obra, 

aproveitando os caminhos para aquela, ou talvez, para outras obras que virão5”. 

Muitas vezes encontramos esse distanciamento, que ajudou a fundar novas placas 

com diferentes gravações, mais arrojadas e melhor elaboradas, pois é através da 

experiência (bem sucedida ou não) que encontramos meios para aperfeiçoamento 

da técnica empregada. É evidente esse conceito na anedota revelada por Paul 

Valéry: 

 
O grande pintor Degas muitas vezes me contou essa frase de Mallarmé, tão 
justa e tão simples. Degas às vezes fazia versos, e deixou alguns 
deliciosos. Mas constantemente encontrava grandes dificuldades nesse 
trabalho acessório de sua pintura. (Aliás, era homem de introduzir em 
qualquer arte a dificuldade possível.) Um dia disse a Mallarmé: “Sua 
profissão é infernal. Não consigo fazer o que quero e, no entanto, estou 
cheio de ideias...”. E Mallarmé respondeu: “Absolutamente não é com 
ideias, meu caro Degas, que se fazem os versos. É com palavras6”. 
 

Percebe-se que nem sempre as ideias viram obras, para isso acontecer é 

necessário ter o domínio da linguagem. E através do erro é que chegamos ao 

acerto. Conhecer a técnica é imprescindível para o artista plástico realizar a sua 

obra. A seguir apresento as técnicas de gravação que foram adotadas para a 

construção dos objetos gravados apresentados nesta pesquisa. 

 

 

2.2 Técnicas de gravação 

 

 

Os trabalhos, antes de virarem matéria, passaram por um processo mental de 

construção formal. A ideia de criação surge e fica vagando em um mundo próprio, 

para então tornar-se o esboço. Com as formas materializadas no papel é que parto 

                                            
5 REY, 1996, p. 84, grifo da autora. 
6 VALÉRY, 1991, p. 207-208. 
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para a execução técnica da gravura, que muitas vezes, pelo processo peculiar, toma 

rumos próprios e difere-se do rascunho previamente traçado. 

Na figura 16 podemos observar as diferenças que a gravação atingiu, apesar 

de ter seguido o projeto inicial, não há um controle total de como a peça ficará no 

final do processo. 

 

 

 
 
Figura 16 – Luciana Estivalet, esboço (grafite sobre papel jornal) e trabalho finalizado. “Floret”, relevo 

e água-forte sobre latão amarelo, 2010, 12 x 10 cm. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Muitas vezes as diferenciações na hora de gravar a peça se dão pela 

necessidade de modificações ao trabalhar sobre o material: verniz e metal, que é 

diferente do empregado no desenho: lápis sobre papel. 

 
 Na gravura, o gravador visualiza dentro de si uma gravura com as texturas, 

linhas gravadas, em pensamento ainda ele pressente a intenção da gravura, 
seu desejo, sua vocação e a imagina como água-forte, água-tinta ou ponta 
seca. Ainda no espírito, ela já envolve o tátil e o visual, ela já é toque. 
Reencontra-se então a questão da vocação formal da matéria da arte na 
qual está implícito certo destino técnico e que corresponde à vocação formal 
do espírito. Isso não é um fenômeno de ordem física que pode ser 
comprovado empiricamente, por meio de uma experiência, porém a forma 
gerada por uma gravura em madeira não é a mesma forma gerada por uma 
gravura em metal7. 

                                            
7 SANTOS, 2006, p.22. 



49 
 

Cada material possui sua especificidade e fala de acordo com ela. A escolha 

pela técnica de gravura em metal deu-se pela possibilidade de executar detalhes, 

pela textura e pela cor das chapas, que se assemelham as “tintas metálicas” 

utilizadas para iluminar os manuscritos medievais. Prefiro o latão amarelo e o cobre, 

que além da visualidade tonal pretendida, são os metais que o percloreto de ferro 

consegue corroer (Figura 17). Recorro a este mordente, pois trabalho em meu ateliê 

em casa, dessa forma, reduzo ao máximo a utilização de materiais tóxicos. 

 

 

 
 
Figura 17 – Exposição das matrizes ao percloreto de ferro. Processo de gravação por imersão. Fonte: 

Arquivo pessoal. 
 

 

A desvantagem é que o mordente proporciona a formação de alguns 

fragmentos no líquido que podem obstruir o traço gravado, assim, as banheiras 

devem ser agitadas durante a gravação, com o intuito de permitir a movimentação 

das partículas. Essa foi a escolha que fiz para gravar as placas de tamanhos 
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menores, já que viradas com a frente para cima é possível visualizar as linhas 

durante o procedimento. Também é comum imergir a chapa com a face gravada 

para baixo, para evitar a obstrução da linha pelos resíduos (adaptam-se pequenos 

suportes anexos em suas extremidades para que a chapa não se encoste ao fundo 

da banheira), realizei este procedimento com as placas de maiores dimensões. 

 
 Esse é o ponto-chave para compreender a técnica como processo 

intelectual: a partir do momento em que associa a gravura a um projeto 
poético, o artista seleciona no arsenal técnico disponível apenas o 
necessário para produzir os signos correspondentes à manifestação integral 
de seu pensamento afetivo, incluindo dúvidas e desejos.8 

 
Isto é, existem muitos meios de realizar as gravações. Optei pelo método 

descrito neste texto por satisfazer as necessidades do estudo que desenvolvo. 

Para desenvolver os trabalhos, as chapas são adquiridas inteiras, sendo que 

o corte e a polidura ficam por minha conta. Para prepará-las primeiramente é 

marcado o limite de cada peça com caneta permanente, a fim de facilitar o corte na 

guilhotina. O corte é feito e posteriormente a chapa é limada, para que não 

permaneçam rebarbas nas suas extremidades. É feita uma primeira polidura com 

lixas d’água, normalmente inicio com o número 320 até o número 600. Esse 

polimento é apenas para retirar marcas do depósito e riscos que a chapa ganha 

durante o transporte até o ateliê. Com essas etapas finalizadas, a placa está pronta 

para receber a camada de verniz. 

A água-forte, que aparece em grande parte dos trabalhos, foi o primeiro 

procedimento a ser gravado, as chapas permaneceram no mordente por cerca de 

duas horas cada uma. Esse tempo de exposição garante perfurações profundas, 

que são bem visualizadas na placa nua. Uma exposição em menor tempo registraria 

sulcos leves, de difícil compreensão na superfície do metal, o que não seria 

interessante ao expô-lo; conforme podemos observar na figura18. 

A aplicação da água-forte é importante para a segunda etapa de gravação: o 

relevo. As linhas formadas na água-forte servem como um guia para a aplicação de 

verniz que protegerá as áreas do rebaixamento causado pela técnica do relevo 

(Figura 19). Agora a exposição ao mordente varia entre 48 a 60 horas, neste período 

deve haver várias trocas de mordente, pois no contato com o ar, o percloreto de 

ferro perde a capacidade de mordedura, e deixa de agir no metal. A manutenção do 

                                            
8 BUTI, 2002, p.17. 
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verniz também é importante, já que é comum o desprendimento deste, sendo 

necessárias novas camadas para garantir a proteção da chapa. 

 

 

 
 

Figura 18 - Tabela de tempos da água-forte em minutos. Fonte: CAMARGO, 1992, p. 42. 
 

 

 
 
Figura 19 – Luciana Estivalet, trabalho em andamento “Amplexus”, série “Filigranas”. 15 x 5 cm cada 
peça, 2011. A figura mostra o processo de aplicação de cera que a chapa sofreu para ser exposta ao 

mordente para receber o rebaixamento. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Posteriormente, é preciso refazer a limagem nas placas, pois com o tempo de 

mordedura que o relevo requer, é provável que as laterais sejam corroídas sem 

intenção. Nesse caso, uma lima ajudou a alinhar as extremidades danificadas. 

Algumas placas, depois do relevo, levaram um banho de ácido nítrico, que ajuda a 

retirar as oxidações existentes, além de aprofundar algumas áreas já gravadas 

anteriormente. 

Depois de todas as gravações planejadas desenvolvidas, parto para a 

polidura. Neste momento as lixas variam entre as granulações 600 a 2.500, pois 

desta forma retiro todas as ranhuras. Por utilizar cobre e latão amarelo, pode ocorrer 

o aparecimento de azinhavre9 na superfície dos metais. Nesse caso, fabrico uma 

pasta caseira de vinagre, fubá e sal e aplico no metal oxidado. Esta pasta “absorve” 

a oxidação, deixando o metal limpo (Figura 20). Outra alternativa que descobri é o 

polimento com limão e cinzas de lenha diretamente sobre o azinhavre a fim de retirá-

lo das placas, já que esta oxidação mancha o metal, tornando-o opaco, e corrói sua 

superfície (Figura 21). 

Percebe-se que a realização técnica dos objetos gravados não se diferencia 

dos processos tradicionais da gravura em metal, eles são geradores em potencial, 

mas a impressão de tais peças não é realizada. Desejo demonstrar toda a força que 

o material possui, sem a interferência das cópias impressas. 

 

 

 
 

Figura 20 – Luciana Estivalet, “Ornatus”, relevo sobre cobre, 17 x 20 cm, série: Filigranas, 2011. 
Processo de aplicação da pasta desoxidante para a retirada do azinhavre. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

                                            
9 “Camada verde de hidrocarbonato de cobre que se forma nos objetos de cobre expostos ao ar e à 
umidade; azebre, zinabre” (FERREIRA, 1975, p. 169). 
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Figura 21 – Luciana Estivalet, detalhes de “Três Querubins”, 30 x 30 cm e “A Parreira”, 30 x 30 cm. 
Relevo e água-forte sobre cobre, série: Citações Medievais, 2011. Processo de aplicação de limão e 

cinzas para a retirada do azinhavre. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

Sem a intervenção do artista o material “primário” talvez não possua 

significado próprio, mas é possível aproveitar situações espontâneas, tais como 

eventuais corrosões naturais: ferrugens, oxidações; e integrar isso a obra. Proponho 

nesta pesquisa enfocar o objeto gravado, transgredindo o tradicional para abordar o 

que a gravura oferece em um modo diferenciado, dentre as várias personificações 

contemporâneas desta linguagem. 

Conforme Marco Buti: “uma boa gravura nunca é um espetáculo para os 

olhos. Sua forma surge de dentro para fora, organizada por micro-relevos, numa 

materialidade sutil que pede tato ao olhar10”. O “tato que o olhar pede” é bem 

visualizado nas chapas das gravuras, com seus veios à mostra e toda a sua textura 

ímpar, que não aparece na impressão em papel. O olhar direcionado para o metal é 

diferente do olhar para a gravura. No objeto gravado é possível fruir seus relevos, 

cores do material e até mesmo o reflexo de sua superfície causado pelo polimento. 

A elaboração de cada objeto repete um processo parecido, tanto na execução 

técnica como na materialização da ideia. O prazer de criar formas que se entrelaçam 

e resultam em arabescos é ritmado conforme o meu senso de humor no momento 

da criação. Estruturas mais sóbrias com linhas e formas geométricas dialogam com 

formas orgânicas e leves. A inspiração para a criação dos trabalhos provém do 

mesmo lugar: o fascínio por livros iluminados, mas a elaboração de cada peça 

                                            
10 BUTI, 1995, p. 11. 
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depende de uma gama vasta de fatores, desde a produção do rascunho até a 

finalização da obra. Muitos projetos, se não a maioria deles, diferem-se em algum 

ponto do trabalho finalizado. Isso se deve à oscilação da intensidade de emoção em 

cada parte do processo, a saber: desde o esboço até finalização do trabalho vão-se 

vários dias; as mudanças de sentimentos que me cercam nesse período refletem-se 

na obra. Muitas vezes eles podem reter uma composição mais carregada, cheia de 

linhas – chegando a saturação, ou uma composição mais simplória, com ritmos bem 

definidos. Assim, o projeto inicial pode ser “limpo”, ou seja, retiro alguns detalhes 

para manter “espaços de respiro”; mas outras vezes, crio mais detalhes no momento 

de gravação da água-forte (Figura 22). Perco-me no emaranhado de arabescos, 

como um “yantra” e ocasionalmente paro apenas por não ter mais espaço onde 

possa ser riscado na chapa. 

 

 

 
 
Figura 22 – Luciana Estivalet, esboço (grafite sobre papel jornal) e “Arabesque”, trabalho da série 
“Detalhes iluminados”. Relevo e água-forte sobre latão amarelo, 12 x 10 cm, 2010. A figura mostra 

como o projeto inicial pode distanciar-se do trabalho final. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

Se não fico satisfeita com o resultado apresentado após a etapa de água-

forte, incursiono em hachuras para destacar algumas áreas que considero 

merecedoras. Só depois de receberem o polimento é que me comprazo com as 
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formas que o trabalho recebeu, mas nesse momento não o sinto mais como de 

minha responsabilidade. É como se mantivesse vida própria. 

 

 

2.2.1 Formato das chapas 

 

 

Ao idealizar o trabalho com as chapas de metal e imagens de iluminuras 

surgiu a possibilidade de recortar o metal no formato dos arabescos. Vários 

protótipos foram desenvolvidos com essa finalidade, porém, logo senti necessidade 

de substituí-los por projetos em formato retangular. 

Na era medieval, quando a iluminura surgiu, “o conhecimento e o ensino do 

mundo clássico se perderam quase por completo, mas a crença cristã nos escritos 

religiosos sagrados tornou-se o ímpeto dominante para a preservação e a confecção 

de livros11”. Assim, o formato retangular foi sentido como uma característica da 

iluminura, já que ela está conectada à ideia de página12 de livro. Todas as imagens 

de manuscritos iluminados estudados por mim possuem esse formato. Até mesmo 

antigos pergaminhos retêm esta forma. Desse modo, criei apenas séries de objetos 

retangulares.  

A princípio todos os projetos são visualizados mentalmente, e depois partem 

para o papel. Neste percurso (ideia – esboço no papel), muitos fatores podem 

modificar-se, “a obra final é por vezes o inverso do que pretendíamos fazer13”. Nem 

sempre mantenho todas as peculiaridades da pretensão inicial. O processo de 

gravação modifica algumas linhas e os acasos são incorporados à obra. A minha 

intenção de resultado permanece a mesma do imaginário, mas o trabalho final pode 

diferenciar-se e apresentar-se como um ser independente. 

 
 Uma gravura ou qualquer obra plástica é literalmente pensamento visual, 

contêm em essência os conceitos do artista sobre arte e suas ligações com 
o mundo, que só pela continuidade e aprofundamento da reflexão até o 
plano material poderão desenvolver-se e gerar os significados mais 
densos14. 

 

                                            
11 MEGGS, 2009, p.66. 
12 PAULA, 2008. 
13 REY, 1996, p. 87. 
14 BUTI, 2002, p. 15. 



56 
 

A busca pela materialização do pensamento não cessa com o nascimento dos 

primeiros objetos. Por existir essas distâncias entre projeto e obra final, muitas 

possibilidades permanecem não concretizadas. A cada novo trabalho procuro 

superar expectativas e resultados, o que faz com que uma nova série surja. 

 

 

2.2.2 Títulos das obras 

 

 

A maioria dos títulos dos trabalhos apresentados nesta pesquisa está grafada 

em latim, pois no período medieval essa língua era considerada sagrada15. Os 

sacerdotes acreditavam que através do latim Deus comunicava-se com a 

humanidade. 

Embora a escolha da grafia latina tenha sido feita pela sonoridade das 

palavras, a aproximação com o medieval corrobora esta eleição. Assim como a 

artista Flávia Ribeiro, “sempre vou ao dicionário de latim, porque ele me dá uma 

coisa de volta. Toda vez que olho lá tem um presente pra mim16”. A etimologia das 

palavras latinas revela a simplicidade de sua origem. Quando uso o título da obra 

em outro idioma, parece-me que não dirijo o olhar do espectador ao que proponho. 

Ele pode aceitar ou não a indução que o título, inevitavelmente, representa. Em uma 

língua pouco usada como o latim, o observador pode ficar mais livre para fazer sua 

própria interpretação. 

 

 

2.3 Pequenos Portais 

 

 

Num prolongamento das experiências anteriores com gravura, criei a primeira 

das séries denominada “Pequenos Portais”, que contém seis chapas em cobre 

(“Duobus”, “Scriptorium”, “Ovalis”, “Arcus”, “Portus” e “Transitum”17) medindo 5 x 4 

cm cada (Figura 23). 

                                            
15 DUBY; LACLOTTE, 1997. 
16 RIBEIRO In: REA, 2000, p. 125. 
17 Em tradução livre do latim: Dois, Portal, Oval, Arco, Porta e Passagem; respectivamente. 
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Figura 23 - Série “Pequenos Portais”, 2010: “Arcus”, “Ovalis”, “Portus”, “Scriptorium”, “Transitum” e 

“Duobus”. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

A apresentação de seis trabalhos, nesta primeira etapa, intenta reiterar os 

aspectos cristãos positivos do número. 

 
No simbolismo cristão, o seis é ambivalente: é sagrado por ser o número 
dos dias da criação e significativo, também, como número das obras de 
misericórdia; contudo, no Apocalipse, ele aparece como o número do mal, 
seiscentos e sessenta e seis é o número da Besta.18 

 

O pequeno formato é uma “herança” das minhas pequenas gravuras, onde o 

intimismo prevalece. Também tenho interesse que o fruidor chegue mais perto do 

trabalho para visualizá-lo. Essa proximidade possibilita uma melhor apreciação do 

objeto, já que, “há aspectos que devem ser vistos a distância, porque têm, por 

exemplo, manchas desagradáveis; outros, de perto, como as miniaturas, para que 

se possa notar [..] todas as intentiones subtiles, a lineatio decens, a ordinatio partium 

                                            
18 LEXIKON, 1990, p. 180. 
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venusta19”. Os portais, também abordados anteriormente a esta pesquisa, voltam 

com uma nova face, aqui remetem aos arabescos das imagens de manuscritos 

estudados. 

Inventado na Grécia antiga, os portais disseminaram-se, principalmente, por 

todo o mundo ocidental. Eles concebem grandiosidade e reverência para 

importantes construções, em menor escala podem ser chamados de pórticos. 

Existem portais em vários estilos arquitetônicos, em grande parte são sustentados 

por colunas decoradas que ampliam sua altivez. A verticalidade presente neles 

revela, na visão medieval, a importante missão de comunicar o humano com o 

divino, transcendendo questões mundanas. 

 
Transcendência, entendida como o desejo de se alcançar as verdades e 
graça divinas, e proteção, simbolizando o papel de segurança existencial 
que a Igreja desempenhava para o homem medieval. Ao verem esses 
elementos verticais, todos os homens sob ela abrigados percebiam a 
protetora existência de Deus.20 

 
Para reforçar essa proteção divina nos manuscritos, os iluminadores 

medievais aproveitam-se da estruturação e da magnificência dos portais para 

representá-los em seus desenhos, conferindo uma pausa de leitura e a apreciação 

das imagens. 

Era comum o desenho de portais nas iluminuras medievais. Muitos livros 

mostram essa figura, que tanto pode exprimir um caráter de cunho religioso, ou pode 

ser fruído com intenções diversas. Podemos notar, na figura 24, os detalhes e 

coloração nos portais desenvolvidos na época. 

 
 O Sacramentário de Gelásio, na biblioteca do Vaticano, é um dos exemplos 

mais representativos da singular ornamentação em livros que fora 
desenvolvida na França merovíngia antes que o imperador carolíngio 
abrisse vários e diferentes horizontes culturais21. 

 

Os portais também serviam para fins de separação de índices ou listas 

(Figura 25). Todavia, a principal função do portal, neste trabalho, é o simbolismo que 

ele carrega. O portal é a transição entre duas situações distintas. Ele marca o 

momento da conscientização de que haverá uma passagem, uma mudança de 

valores, atitudes, situações e/ou lugares. 

                                            
19 (Em tradução livre: “as intenções sutis, o decoro da linha, a linda na ordenação das partes"). ECO, 
2010, p. 164. 
20 BRANDÃO, 1999, p. 39. 
21 REGOLI, 1968, p. 48. 
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Assim, apresento nesta primeira série seis portais. Cada um deles pode 

comportar-se como um divisor entre o mundo real e o mundo da fantasia, onde a 

iluminura está presente em constantes aparições. É a partir destes portais iniciais 

que se introduz o restante da minha produção. É a passagem simbólica para o meu 

mundo das gravações. 

 
 

 

 
 
Figura 24 - Sacramento de Gelásio. Frontispício do Segundo Livro. Metade do século VIII. Tempera 

sobre pergaminho; 26 x 15,9 cm. Fonte: REGOLI, 1968, p. 48. 
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Figura 25 – “Canon decimus inquoioh proprie”, s/d. Fonte: HERBERT, 1911, p. 128. 
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Figura 26 – Luciana Estivalet, “Ovalis” 2010, 5 x 4 cm. Relevo e água-forte sobre cobre. Fonte: 
Arquivo pessoal. 

 
 
 



62 
 

 
 
Figura 27 – Luciana Estivalet, montagem de recortes de fotos com diferentes iluminações nas chapas 

metálicas da série “Pequenos Portais”. Gravação de água-forte e relevo sobre cobre (todas as 
chapas), 2010. Notam-se nesta mostra, cores em tons vermelhos, prateados, cobreados e dourados. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Nas iluminuras medievais “todas as obras de melhor qualidade, nunca os 

artistas recorreram a valores onde a volumetria imperasse. Pelo contrário, foram 

extremamente sensíveis às virtualidades da linha, no cuidado posto no desenho que 

subordina a pintura22”. Então, procurei explorar a linha nesta primeira etapa de 

gravações, onde apenas a abertura dos “portais” é rebaixada. Os demais valores 

gráficos são dados somente com linhas de água-forte para criar uma aproximação 

com a estética desenvolvida na época medieval. 

 
 Na Idade Média não se cogitaria de dar ao espaço uma forma de 

perspectiva, pois o espaço, assim como o tempo, era considerado imutável 
e atributo da essência divina. Seria impensável querer medir o espaço, 
analisar ou demonstrá-lo logicamente23. 

 
A visualidade de cada chapa muda conforme a luz disposta no ambiente. 

Várias gradações metálicas podem ser vistas nas placas, que receberam polimento 

e podem até mesmo refletir o observador. Conforme o ambiente, as chapas brilham 

em uma cor nova (Figura 26), e a imagem do observador espelhada na sua 

superfície aumenta essa gama. Diferentemente das gravuras propostas por mim 

anteriormente, agora abro a possibilidade do fruidor incorporar-se à obra através de 

seu vislumbre na superfície da chapa. 

As imagens representadas não são portais realistas, eles podem aparecer em 

aberturas geométricas que são expostas ao relevo, afundando essas áreas. Os 

portais/aberturas são insinuados pelos rebaixamentos no metal, que apesar de 

estarem “convidando” o fruidor a transpassá-lo, ainda apresentam a resistência: uma 

camada de metal que impede que essa passagem seja realmente feita, separando o 

mundo real do mundo fantástico/imaginário. Demarco assim, a intenção do convite – 

da passagem – para o lado de dentro da obra, mesmo sabendo que é um sonho 

impossível de ser realizado. 

 

 

2.4 Detalhes Iluminados 

 

 

                                            
22 MIRANDA, 1999, p. 90. 
23 OSTROWER, 2004, p. 84. 
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Nesta série, preferi o latão amarelo, já que a sua tonalidade dourada lembra 

as tintas de ouro empregadas nas antigas iluminuras. Compõem este grupo, três 

chapas medindo 5 x 4,5 cm (“Lilium”, “Althea” e “Casia”), uma chapa de 7 x 5,5 cm 

(“Rosae”) e seis chapas medindo 12 x 10 cm (“Rotae”, “Modulus”, “Floret”, “Aprica”, 

“Inlustre” e “Arabesque”) 24 cada uma. 

 

 

 
 

Figura 28 - Luciana Estivalet, “Lilium”, “Althea” e “Casia”: 5 x 4,5 cm. “Rosae”: 7 x 5,5 cm, 2011. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 
 

Figura 29 - Luciana Estivalet, “Modulus”, “Floret” e “Rotae”: 12 x 10 cm, 2010. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

                                            
24 Em tradução livre do latim: Lírio, Alteia, Lavanda, Rosa, Roda, Moldura, Florzinha, Ensolarado, 
Irradiante e Arabesco; respectivamente. 
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Figura 30 - Luciana Estivalet, “Arabesque”, “Aprica” e “Inlustre”: 12 x 10 cm, 2010. Fonte: Arquivo 
pessoal. 

 

Os trabalhos de “Detalhes Iluminados” mostram ornamentos de arabescos 

vegetalistas, que parecem ampliações de iluminuras. São recortes de projetos 

desenvolvidos para a série, inspirados nas imagens das páginas do Livro das Horas, 

de Dom Duarte, século XV (Figura 31). Os desenhos elaborados não são cópias do 

livro original, mas estruturas desenvolvidas para este propósito de aplicação. A 

criação de cada “detalhe de iluminura” é feito com a motivação de adornar as 

páginas de um livro artesanal. Depois de estruturada a rede de arabescos, retiro 

uma janela, para fazer parte do entalhe na chapa de latão amarelo (Figura 32). 

Apesar das imagens mostrarem apenas os recortes de iluminuras em seus 

detalhamentos, é rápida a identificação com o tema proposto. Além dos arabescos 

destacados pelo rebaixamento, algumas imagens são rodeadas por estruturas 

vegetalistas em água-forte. 

 

 
 
Figura 31 – Detalhes de páginas do Livro das Horas de Dom Duarte. Páginas: 5, 8 e 39. Fonte: D’OR, 

2010. 
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Figura 32 – Processo de gravação do trabalho “Arabesque”. Luciana Estivalet, 2011, 12 x 10 cm. 
Imagem pertencente à série “Detalhes Iluminados”. As fotos mostram, respectivamente: preparação 
para gravação em água-forte, preparação para gravação em relevo, placa finalizada. Fonte: Arquivo 

pessoal. 
 

 

Todos os trabalhos passam pelo processo de gravação descrito 

anteriormente: água-forte, rebaixamento e polimento. No latão amarelo as partes 

que entram em contato com o percloreto de ferro adquirem uma tonalidade 

avermelhada, contrastando com o dourado de sua superfície. Essa característica 

determinou o uso da água-forte em detrimento do buril, pois o buril não revela essa 

diferenciação de cores. Como salienta Márcia Santos: 

 

 Gravar é construir e destruir, é um processo de preservação e eliminação 
concomitantes, na gravação em côncavo são criadas relações de opostos 
como sulco e superfície. [...]. A gravação é um diálogo entre sulco e 
superfície, na medida em que sucessivas incisões retiram a matéria para 
deixar permanecer a marca de uma ação que, por sua vez, não é contínua, 
mas está centrada na peculiaridade do momento25. 

 
Estas peculiaridades muitas vezes são surpresas para o artista, que não as 

previa, mas acontecem mesmo assim. No relevo é comum o desprendimento do 

verniz de proteção, pelo tempo prolongado na imersão de mordente. A 

consequência é áreas rebaixadas - que não eram desejadas no início do projeto, 

mas que devem ser incorporadas na placa, pois não há retorno.  

O ambiente em que o metal é guardado também interfere na sua 

materialidade. Lugares úmidos ou pouco arejados podem ser aliados das oxidações, 

que podem influenciar na cor e estrutura do metal. No caso do latão amarelo, a área 

                                            
25 SANTOS, 2006, p. 50. 
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oxidada é percebida pela coloração esverdeada. Ela também retira a coloração 

dourada da placa, que adquire tons de cobre. 

Para reverter o processo de oxidação, foi aplicado lavis e um novo polimento 

sobre a placa, (além dos métodos necessários descritos anteriormente para a 

retirada do azinhavre) para que o brilho do metal retomasse sua intensidade 

dourada, que é almejada nessa série. A cor do ouro me instiga, ao trabalhar sobre a 

superfície dourada da placa transporto meu imaginário para um mundo fantástico, 

onde a ourivesaria é minha tarefa primordial. Nesse momento crio imagens em 

minha mente sobre a época em que a gravura em metal foi inventada, insiro-me 

neste contexto e faço com que a rotina de gravação seja a minha única atividade e 

faça parte do meu ser. 

 

 

 
 
Figura 33 – Detalhe de chapa em processo sofrendo ação oxidante. Luciana Estivalet, “Floret”, 2011, 

12 x 10 cm. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 34 – Detalhe da vista central do trabalho “Arabesque”. Luciana Estivalet, 12 x 10 cm, 2011. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

Detalhes iluminados é uma série que tenta resgatar o preciosismo dos 

pormenores das iluminuras, onde amplio partes de arabescos para que possam ser 

fruídos com a atenção que muitas vezes falta na observação da obra completa, pelo 

excesso de informação apresentado. A intencionalidade da ornamentação está 

presente conscientemente nesta fase da pesquisa. Busco formas que agradem o 

olhar e que agreguem a estrutura compositiva. 

Em minhas construções, zelo pelo acolhimento que a ornamentação oferece 

ao aproximar-se do mundo mágico/fantástico, incorporado aos contos de fadas. Um 

simbolismo ingênuo e/ou puro, que não detém predicados maliciosos ou ocultos26. 

 

 

 

                                            
26 É possível encontrar o mundo mágico com conotações sexuais e/ou obscuras na obra da artista 
Paula Rego (1935), citada no capítulo I. 
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2.5 Citações medievais 

 

 

Três chapas de cobre, medindo 30 x 30 cm, homenageiam os principais 

temas que visitam as iluminuras medievais em um pequeno conjunto denominado 

“Citações medievais”. Em cada uma dessas placas criei imagens assemelhadas das 

que podem ser vistas constantemente em reproduções de manuscritos, e que foram 

fonte de criação para meus trabalhos. Os signos medievais comumente 

direcionavam a fruição das obras que estavam inseridos. 

 
Por um lado a fabulação simbólica servia precisamente para recuperar 
aquela realidade que a doutrina nem sempre conseguia aceitar; e, por outro 
lado, fixava através de signos compreensíveis, aquelas mesmas verdades 
doutrinais que podiam resultar difíceis em sua elaboração oculta.27 
 

Assim, escolhi três símbolos característicos do período medieval: parreira, 

anjos (ou querubins) e flores; para representar em um suporte quadrado. Esse 

formato também é visto como especial no universo medieval: 

 
Agostinho, no De quantitate animae, havia elaborado uma rigorosa teoria do 
belo como regularidade geométrica. Ele afirmava que o triângulo equilátero 
é mais belo que o escaleno, porque no primeiro há mais igualdade; melhor 
ainda o quadrado, onde os ângulos iguais fronteiam lados iguais.28 
 

Na estética medieval, quanto maior for a regularidade geométrica do objeto, 

mais próximo ele estará do belo verdadeiro. Sendo assim, nesta série que pretende 

aplaudir os aspectos mais importantes para tal período, construí no formato 

quadrado (símbolo de perfeição para os medievais) três narrativas corriqueiras para 

os iluminadores, que são apresentadas a seguir. 

 

 

2.5.1 A parreira 

 

 

Muitas iluminuras são adornadas com imagens de parreirais, uvas e vinhedos. 

Essa cena comumente encontrada nos manuscritos inspirou-me a criar a chapa “A 

parreira”, onde uma grande folha desta planta é rodeada por motivos vegetalistas e 

                                            
27 ECO, 2010, p. 106. 
28 Ibid., p. 87. 
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pássaros. Em iluminuras originais é comum encontrar, neste tipo de desenho, 

animais de pequeno porte em meio às plantas ou arabescos. 

O simbolismo cristão em torno da parreira advém das parábolas contadas em 

Israel, onde era considerada sagrada, e o vinho era bebida dos deuses. Desde sua 

origem a parreira adquire aspectos positivos. Na era medieval os iluminadores 

compeliam as diversas passagens que a árvore deixou na Bíblia, muitas vezes 

comparando a uma parreira a esposa fértil e obediente, a conduta do bom homem, o 

Reino de Deus e até mesmo a alma humana29. A parreira também aparece em livros 

medicinais caseiros (Figura 35) que, segundo Ingo Walther e Norbert Wolf30, 

ilustravam a importância do ambiente na qualidade de vida da população. Assim, as 

miniaturas de paisagens com muitas flores e frutos, de cores vivas, juntamente com 

animais domésticos ficou bastante usual no final do século XIV. Na imagem 

“Autumpnus”, do século XIV é possível visualizar três camponeses (dois homens e 

uma mulher) em meio a um parreiral, onde realizam a colheita da uva e 

concomitantemente um dos homens a esmaga para obter o seu suco (que poderá se 

tornar vinho). 

Para representar os elementos com maior “delicadeza” fiz uso da água-forte 

como geradora principal do trabalho, e apliquei o relevo em algumas áreas para 

evidenciar a diferenciação tonal da chapa. O meu trabalho mostra uma grande folha 

de parreira, envolta por galhos de duas videiras repletas de cachos de uva e 

pássaros. As videiras emergem das laterais inferiores da chapa, plantadas em 

pequenas ilhas de terra. Seus galhos crescem para a lateral e para cima, 

contornando toda a chapa (Figura 36). 

 

 

 

                                            
29 Estas “comparações” podem ser vistas nos seguintes trechos bíblicos: Salmos, 128, 3; João, 
15, 1; Mateus, 21, 28-46 e Marcos, 12, 6. (BIBLÍA, 1993). 
30 WALTHER; WOLF, 2005. 
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Figura 35 – Livro de medicina. “Autumpnus” séc. XIV e XV, 33 x 23 cm, fólio 54 verso. Fonte: 
WALTHER; WOLF, 2005, p. 252. 
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Figura 36 – Luciana Estivalet, “A parreira”, 2011, 30 x 30 cm, relevo e água-forte sobre cobre. Fonte: 
Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

Figura 37 – Luciana Estivalet, detalhe de “A parreira”, 2011, relevo e água-forte sobre cobre. Fonte: 
Arquivo pessoal. 
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2.5.2 Três querubins 

 

 

Os querubins, que geralmente povoam as iluminuras, compõem este trabalho, 

que surge como uma homenagem a todos os seres angélicos presentes nos 

manuscritos medievais. É comum encontrarmos figuras de anjos, principalmente em 

miniaturas, porém, entre as iluminuras que se localizam na periferia das páginas, é 

mais usual o querubim (Figura 38). 

 
Querubins são representados como bebês alados, rechonchudos e corados, 
com penas de pavão de muitos olhos, simbolizando o seu poder onisciente. 
Manifestam a sabedoria e o amor de Deus, e são os encarregados de 
arrumar o caos universal. São portadores da alegria, da intuição e da 
sabedoria.31 

 

As iluminuras medievais, geralmente, eram compostas por passagens 

bíblicas. E as figuras angélicas são recorrentes na bíblia, elas surgem cento e oito 

vezes no Velho Testamento e cento e setenta e cinco no Novo, sendo que dessas, 

um total de setenta e duas aparecem no Apocalipse32. Ou seja, cenas 

protagonizadas por estas criaturas são corriqueiras na cultura cristã. 

Na composição “Três Querubins” gravei as criaturas angélicas com água-

forte, pois senti a necessidade de executar mais detalhes nas figuras. Cada 

querubim desponta de um ramo de folhas texturizadas e encravadas de joias. Há um 

rebaixamento no metal ao redor da figura e uma margem reta em alto-relevo. 

Os querubins estão dispostos em uma composição triangular, que lembra a 

Santíssima Trindade. Segundo o cristianismo, Deus é revelado na trindade 

representada por: Pai, Filho e Espírito Santo. Onde o Pai é responsável pela criação 

do mundo, o Filho é a redenção, e o Espírito Santo representa a santificação; porém 

todos são faces distintas de um mesmo Deus. 

 

 

 

                                            
31 PESSÔA, 2008, p. 4. 
32 BÍBLIA, 1993. 
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Figura 38 - Bíblia dos Jerónimos, Incipit do Livro do Êxodo, liv. I, fl. 203v. Século XV. Fonte: ALVES, 

2011. 
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Figura 39 – Luciana Estivalet, “Três querubins”, 2011, 30 x 30 cm, relevo e água-forte sobre cobre. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

 
 

Figura 40 - Luciana Estivalet, detalhe de “Três querubins”, 2011, relevo e água-forte sobre cobre. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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2.5.3 A Flor 

 

 

As flores estão presentes em praticamente todos os manuscritos iluminados, 

tanto de forma naturalista, como em filigranas ou arabescos de um floral estilizado. A 

partir deste tema podem-se criar infinitas composições. Desenvolvi a peça “Floral” 

com a estilização da imagem de uma flor a fim de citar esta importante temática. 

 

Na Idade Média, muitas flores assumiram um significado cristão: flores 
vermelhas representavam o sangue da Paixão de Cristo; flores brancas, 
especialmente o lírio, a íris e a rosa sem espinhos, a pureza da Virgem. O 
ciclâmen, o jasmim, o lírio do vale e as violetas também eram relacionadas 
à Virgem, e podem aparecer espalhados pelo chão em representações de 
seu jardim murado. As flores também tinham uma significação numérica: 
cinco pétalas simbolizavam as chagas de Cristo, e folhas triplas, a 
Trindade.33 
 

Assim, neste trabalho, uma flor única percorre o interior da placa, 

acompanhada de folhas entrelaçadas no seu galho. Apenas o contorno da flor é 

marcado pelo rebaixamento. O interior da placa é liso, em metal polido. Nas 

margens da chapa é possível ver um emaranhado de formas espiraladas, 

primeiramente gravados em água-forte, seguido de um rebaixamento das 

extremidades, que gera a visualidade de uma renda. 

 

 

 
 

Figura 41 - Manuscrito dedicado a Pietro de'Medici, Florence, 1493. Fonte: KRAUS, 1968, p. 65. 

                                            
33 CARR-GOMM, 2004, p. 97. 
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Figura 42 – Luciana Estivalet, “A flor”, 2011, 30 x 30 cm, relevo e água-forte sobre cobre. Fonte: 

Arquivo pessoal. 
 

 

 

 
 

Figura 43 – Luciana Estivalet, detalhe de “A flor”, 2011, relevo e água-forte sobre cobre. Fonte: 
Arquivo pessoal. 
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2.6 Filigranas 

 

 

Diferente das gravuras produzidas anteriormente, as que pertencem à série 

“Filigranas” passam apenas pela técnica de relevo. A água-forte foi abolida, a fim de 

registrar maior clareza aos traçados das figuras, já que “a apreciação da beleza dos 

ornamentos exige a suspensão do tempo e a transformação do corpo em puro 

olhar34”, esta série pode ser vista de longe sem perda na fruição. Filigranas conta 

com o tríptico “Circum” de 45 x 30 cm; o tríptico “Frondibus” de 8 x 18,5 cm; o díptico 

“Amplexus” de 30 x 30 cm; “Gentilitius” de 15 x 30 cm e “Ornatus” de 20 x 17 cm35. 

Segundo Aurélio Ferreira, filigrana é a “obra de ourivesaria, formada de fios 

de ouro ou de prata, delicadamente entrelaçados ou soldados [...] Ornamento ou 

gala do estilo36”. Neste momento exploro o ornamental ao máximo, tecendo redes de 

arabescos vegetalistas, sem me deter em simbolismos específicos (como na série 

anterior, que trata de três símbolos recorrentes na iluminura), gerando um aspecto 

singelo nos objetos gravados. 

 
Diferentemente do símbolo, que é rico em significações, o ornamento tende 
à pura visualidade, ao conteúdo zero, ao grau zero do sentido. Para Riegl, a 
evaporação do sentido era uma condição essencial para que os ornamentos 
seguissem os princípios da simetria e do ritmo e desfrutassem de plena 
maleabilidade para recobrir as mais variadas superfícies.37 
 

A adequação das chapas para a “pura visualidade” deu-se naturalmente. A 

temática trabalhada nesta pesquisa aponta para o ornamento, já que este era o 

fundamento primordial da iluminura medieval – que inspira a criação de minhas 

obras. As chapas de “Filigranas” mostram estruturas de arabescos de origem 

botânica. No mundo medieval: 

 
Na visão simbólica, a natureza, até em seus aspectos mais temíveis, torna-
se o alfabeto com o qual o criador nos fala da ordem do mundo, dos bens 
sobrenaturais, dos passos a serem dados para nos orientar ordenadamente 
no mundo, a fim de adquirir os prêmios celestes38. 
 

A produção artística, naquele período, tendia a representações de plantas e 

animais. Propus, para este conjunto de chapas, continuar com o tema vegetalista, 

                                            
34 PAIM, 2000, p. 31. 
35 Em tradução livre: Rodeado, Folhas, Abraço, Tribal e Ornamento. 
36 FERREIRA, 1975, p. 628. 
37 PAIM, op. cit., p. 45. 
38 ECO, 2010, p. 106. 
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que acompanha praticamente todas as imagens de iluminuras estudadas nesta 

pesquisa. As formas que os vegetais do “estilo medieval” são dispostos nesta série 

podem lembrar alguns trabalhos da artista plástica contemporânea Cathy de 

Monchaux39 (1960). 

 

 

 
 

Figura 44 – Luciana Estivalet, “Frondibus”, 2011, 8 x 18,5 cm. Série “Filigranas”. Fonte: Arquivo 
pessoal. 

 

 

 
 

Figura 45 – Luciana Estivalet, “Gentilitius”, 2011, 15 x 30 cm. Série “Filigranas” Fonte: Arquivo 
pessoal. 

 
                                            
39 Cathy de Monchaux é britânica, trabalha como escultora e leciona na Slade School of Art, Londres. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slade_School_of_Art
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Figura 46 – Luciana Estivalet, “Ornatus”, 2011, 20 x 17 cm. Série “Filigranas” Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

 
 

Figura 47 – Luciana Estivalet, “Amplexus”, 2011, 30 x 30 cm. Série “Filigranas” Fonte: Arquivo 
pessoal. 
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Monchaux trabalha esculturas com a qualidade de ornamentação. Em suas 

obras ela utiliza materiais como vidro, papel, metal, couro, veludo etc., mesclando 

construções simples com uma abordagem ornamental. A justaposição de elementos 

suaves com materiais mais duros reflete uma conotação, muitas vezes, sexual em 

um trabalho forte, sensual e ao mesmo tempo, ameaçador. O que revela, apesar da 

semelhança formal com os trabalhos realizados nesta pesquisa, um distanciamento 

ao que pretendo atingir com o uso do ornamento. 

 

 

 
 

Figura 48 – Cathy de Monchaux, “Evidently Not”, 1995. Latão, cobre, couro e giz, 45 x 25 x 6 cm. 
Fonte: MONCHAUX, 2011. 
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Meus ornamentos são criados a fim de transportar o observador para um 

imaginário naïve, onde a simetria e o artesanal são apresentados de uma forma 

“rústica” avigorando a presença do homem-criador. Ou seja, as placas metálicas 

foram adornadas por uma pessoa, de modo artesanal/único. Não há 

reprodutibilidade em massa de formas, nenhuma “máquina” foi responsável pelas 

gravações, e sim a artista que desenha, mergulha o metal no mordente e pui 

individualmente cada objeto gravado. 

 

 

 
 
Figura 49 – Luciana Estivalet “Circum”, 2011, 30 x 45 cm, relevo sobre cobre. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Ao observar um ornamento podemos desencadear diversas sensações. 

 
O seu pleno deleite depende da nossa percepção, na obra, do registro dos 
pensamentos, das intenções, das tentativas, das palpitações - 
redescobertas e alegrias do sucesso: tudo isso pode ser traçado pelo olho 
bem treinado; embora possa parecer um tanto obscuro, aí reside o valor a 
coisa, assim como o valor de tudo que consideramos precioso40. 
 

                                            
40 RUSKIN, 2008, p. 56. 
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A possibilidade da visualidade depende do observador. Para alguns, um 

ornamento pode ser apenas um desenho sem significados; já para outros pode ser a 

porta que explora o prazer em vários sentidos. Nos objetos gravados apresentados 

nesta pesquisa, o ornamento pode ser atrativo para o tato, a visão e a emoção. 

 

 

2.7 Apresentação das obras 

 

 

As chapas de metálicas possuem uma materialidade forte e característica. É 

um desafio colocá-las em molduras. Por possuírem superfície lisa e reflexiva, 

encontrar outro material que “combine” com sua aparência foi uma árdua tarefa. 

Primeiramente optei por expô-las sobre caixas de veludos, pois a meu ver, 

cada peça era uma “joia” e como tal, deveria instalar-se sobre uma caixa que a 

protegesse. Todavia, para esse fim os objetos gravados precisariam estar sobre 

uma mesa, e não pendurados na parede. Esse modo de apresentação mostrou-se 

difícil, já que não encontrei salas expositivas em Santa Maria que mantivessem a 

infra-estrutura de mesas para exibição. Assim, a exposição em paredes teve que ser 

encarada como a opção viável neste momento. 

A partir deste desafio surgiram várias possibilidades de acomodação dos 

objetos gravados. A que se mostrou melhor estruturada foram caixas de MDF41 para 

serem penduradas na parede. Assim, criei o desenho simplista de 

caixinhas/molduras que servem como um nicho para as placas. A intenção 

primordial das caixinhas é de criar um suporte que não compita com os trabalhos, ou 

seja, sem enfeites ou requinte. As caixas mostram-se uma maneira contemporânea 

de emoldurar os trabalhos. De acordo com Anne Cauquelin: “arte contemporânea é 

a arte do agora, a arte que se manifesta no mesmo momento em que o público a 

observa42”, enfim, todas as manifestações artísticas dos dias atuais podem ser 

consideradas contemporâneas, que tem por uma de suas características juntarem 

materiais tradicionais com alternativos. Neste caso, a tradicional moldura transforma-

se em um nicho de MDF para acomodar a peça a ser exposta. 

                                            
41 Do inglês “Medium Density Fiberboard” (Fibra de Média Densidade) resulta em um painel de fibras 
de madeira. 
42 CAUQUELIN, 2005, p. 11. 
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Depois de estipulado o suporte para sustentação dos objetos gravados, o 

revestimento do mesmo foi o enigma da vez. Então, experimentei várias pinturas 

com diferentes tipos de tintas na superfície do MDF. Primeiramente testei pintar uma 

caixa de branco, pois a cor neutra é necessária para não chamar mais atenção do 

que o trabalho e para que possa ser exposta em qualquer sala sem que haja 

interferência da parede. Porém, não gostei do resultado, pois a peça ficou “saltando” 

sobre a palidez da caixa. Dessa forma, pensei que uma cor mais vibrante poderia 

amenizar o contraste extremo do branco, mas nenhuma das cores experimentadas 

foi satisfatória (azul, verde e amarelo). Todavia, o nuance amarelado me chamou 

atenção, pois os objetos gravados, pela luz, podem adquirir resquícios de 

dourado/amarelo. Assim, cheguei até a saída que se mostrou mais apta à ideia 

original (de não competir com as placas e não atrair atenção): a pintura em nuances 

de palha. 

 

 

 
 

Figura 50 – Solução final da moldura para os trabalhos realizados nesta pesquisa. Objeto gravado 
“Frondibus”, 8 x 18,5 cm, 2011, série: Filigranas. Montagem sobre caixa MDF. Fonte: Arquivo 

pessoal. 
 

 

Deste modo, encontrei a solução mais ajustada no “meio do caminho” entre o 

amarelo e branco, uma nuance sutil de palha. Essa cor complementa a cor das 

chapas metálicas sem tirar a atenção devida a elas. É uma cor discreta e neutra, 

que possibilita a exposição em uma sala branca, ou de diferentes tonalidades. 
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As chapas foram fixadas a uma distância de aproximadamente 1 cm do fundo 

da caixa, para que haja o destaque das peças. Além disso, esta distância propicia 

um charme sutil aos trabalhos, pois os objetos gravados aparentam “flutuarem” em 

seus nichos, exalando um delicado aroma de mistério e magia. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao realizar o projeto para ingressar no Mestrado em Artes Visuais 

PPGART/UFSM obtive a oportunidade de considerar toda a minha produção 

plástica. Dessa forma refleti sobre minhas experiências anteriores na arte e percebi 

que o ornamento sempre esteve presente em meu trabalho. Em diferentes 

situações, citações às iluminuras medievais incorporaram-se em minhas gravuras e 

não se distanciaram mais. Por muito tempo as havia buscado como um 

complemento para outras temáticas, contudo percebi, nesta pesquisa, que a 

ornamentação fala por si só1. 

Revelo que sempre demonstrei interesse pela sociedade medieval. Levar 

algum de seus aspectos para o meu trabalho artístico mostrou-se inevitável. O 

mistério e ao mesmo tempo a sutileza dos arabescos que compõem as iluminuras 

despertam uma sensação “mágica” a tudo que adornam. Parece-me que os 

manuscritos medievais iluminados continham uma vivacidade capaz de deslumbrar 

qualquer um que os contemplasse. Desejo sorver para meus objetos gravados o 

enigma e o encanto que envolve os manuscritos que tanto admiro. 

Assim, criei gravados que se assemelham com as iluminuras medievais em 

suas formas, onde o ornamento era privilegiado, como relata Eco: 

 
O campo de interesse estético dos medievais era mais dilatado que o 
nosso, e sua atenção para a beleza das coisas era frequentemente 
estimulada pela consciência da beleza enquanto dado metafísico; mas 
também existia o gosto do homem comum, do artista e do amante das 
coisas de arte, vigorosamente voltado para os aspectos sensíveis2. 
 

Identifico-me com a riqueza das formas que o ornamento proporciona, e sinto 

falta de vê-lo no cotidiano. Parece-me que em Santa Maria3 (RS) não se dá 

importância ao requinte nos objetos mundanos, todavia essa sempre foi uma 

necessidade humana. Desde a antiguidade a ornamentação está presente4. Na 

cultura persa (séculos X-XV), “os ornamentistas, que decoravam a escrita, eram 

                                            
1 Isso se deu, principalmente, ao entrar em contato com as ideias de John Ruskin (2008), que trata o 
ornamento como um elemento da arte que tem história e merece ser estudado. 
2 ECO, 2010, p. 19. 
3 Cidade onde resido. 
4 LIPOVETSKY, 2005. 
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considerados superiores aos pintores5” e ao realizar esta pesquisa percebi que 

assim também era em muitas outras culturas. Através de meu trabalho plástico tento 

suprir minhas “necessidades” de visualizar continuamente harmonia de proporção e 

formas. É um “agrado” que me proporciono e convido o público a juntar-se a mim, a 

fim de fruir a estética ornamental. Considerando que “a arte nasce quando a razão 

interessa-se por algo a fazer, e, quanto mais tem a fazer, mais é arte6”, coleto na 

carência do meu cotidiano o tema que concebe a minha indagação artística. Em 

meio a isso busco o diálogo constante entre a arte produzida na contemporaneidade 

com a do passado7. 

A escolha de aplicar a temática dos ornamentos em chapas de metal veio da 

minha intensa relação com a gravura. Desde que iniciei um trabalho de matrizes 

recortadas, em 2007, a aparência da matriz passou a possuir mais interesse para os 

meus olhos. 

 
A partir da matriz pode-se entender melhor a gravura. Não podemos 
esquecer que a palavra gravura designa um processo que une a matriz e a 
estampa, mas esta última abrange um universo muito mais amplo que a 
gravura. Enquanto a estampa pode ser produzida por inúmeros meios, a 
gravura tem uma história mais específica, que evidentemente apresenta 
muitos pontos de contato com as demais matrizes, mas também diferenças 
que não podem ser subestimadas.8 
 

A matriz da gravura só é chamada de matriz quando produz cópias. Não as 

imprimo neste momento, então meus “objetos gravados” representam a 

materialidade que almejo sem uma nomenclatura correspondente com a linguagem 

da gravura. Uso apenas o fazer específico da gravura em metal. A criação em cobre 

e latão amarelo provém desta possibilidade de aplicação técnica. Água-forte e relevo 

são os recursos que mais emprego para edificar minhas ideias. Expostas ao 

mordente, as chapas registram todos os traços em um caráter artesanal. John 

Ruskin afirma que as formas artesanais são superiores (às industriais), pois são 

capazes de aproximarem-se da natureza9; como as folhas de uma árvore que nunca 

serão totalmente iguais, mas semelhantes. Embora inicialmente, na construção do 

meu projeto de pesquisa, tenha surgido a ideia de realizar gravações através de 

                                            
5 OSTROWER, 2004, p. 60. 
6 ECO, 2010, p. 210. 
7 CATTANI, 2002. 
8 BUTI, 2002, s/p. 
9 RUSKIN, 2008. 
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maquinário próprio para isso10; o modifiquei e criei todos os meus trabalhos visando 

o artesanal. 

Como relata Sandra Rey: “o projeto na pesquisa em artes visuais, equivaleria 

a um projétil, algo que é lançado com uma mira. Mas o caminho exato que irá 

percorrer nunca saberemos11”. Não foi diferente no meu caso. Apesar de uma “mira” 

bem definida, o percurso da pesquisa deu-se por meios próprios. Por conseguinte, 

criei quatro séries de gravuras: “Pequenos portais”, “Detalhes iluminados”, “Citações 

medievais” e “Filigranas”. Cada uma das séries é um “passo” da caminhada que 

explora a incorporação dos ornamentos na contemporaneidade. Na medida em que 

ia realizando os trabalhos, buscava cada vez mais os detalhes e requintes das 

formas dos ornamentos. As séries foram sendo desenvolvidas com inspiração nas 

imagens de iluminuras medievais (séc. X ao séc. XV), mas também foram estudados 

artistas contemporâneos que apresentavam alguma semelhança com a pesquisa: 

tanto na temática (Carlos Martins, Maria Lúcia Cattani, Otilia Carrique, Paula Rego e 

Cathy de Monchaux) como no processo de desenvolvimento técnico (Ana Alice 

Francisquetti e Laurita Salles). Essa caminhada não encontrou um fim com a 

presente pesquisa, pois novas possibilidades surgem no horizonte e creio que 

devam ser exploradas daqui em diante. A pesquisa é apenas o início de um 

percurso poético que não tem data de encerramento. “O processo de criação 

mostra-se, também, como uma tendência para o outro12”, ou seja, geralmente uma 

obra não acaba no momento de sua confecção. Ela renasce em outro trabalho. É 

modificada, e assim é dado o prolongamento de sua existência. 

O trabalho plástico continuará, ainda que este texto (finalizado) comporte-se 

como um documento que revela ao leitor o processo de realização poética aderido 

por mim nesta etapa. Ele contém observações que apenas eu como autora posso 

relatar, pois é o meu sentir que rege o trabalho. “Até um observador postado ao lado 

do artista durante todo o período de elaboração só teria conhecimento da ação 

física, sem os correspondentes processos mentais13”. Sem o registro escrito é 

                                            
10 A partir da tecnologia de corte oxi-plasma, conhecida desde os tempos da 2a Guerra Mundial, é 
possível desenvolver cortes e gravações em diversos metais, com ângulos variados, de uma forma 
precisa. Minha intenção inicial era desenvolver alguns projetos em inox a partir desta tecnologia, 
todavia, o acabamento “industrial” e impessoal que é característico do plasma desmotivou-me, e 
preferi continuar com o aspecto artesanal que a gravação caseira proporciona. 
11 REY, 1996, p. 84, grifo da autora. 
12 SALLES, 1998, p. 41. 
13 BUTI; LETYCIA, 2002, p. 15. 
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possível tecer uma crítica, mas não uma reflexão pautada no processo do artista, daí 

a real importância da escrita. 

Cabe salientar que no período da pesquisa realizei uma mostra das chapas 

de “Pequenos Portais” em uma exposição coletiva14. Inicialmente demonstrei 

interesse em realizar mais exposições, entretanto, foi dificílimo para eu determinar 

uma maneira de montagem expositiva dos objetos gravados nos espaços de Santa 

Maria15. Os estudos com as “caixas-molduras” deram-se recentemente, dessa 

forma, não dispus de tempo hábil para programar outras exposições antes da 

apresentação da dissertação. Pretendo, no decorrer deste ano, realizar a mostra de 

todas as séries em um grande conjunto, apresentando, dessa forma, o trabalho 

plástico desta pesquisa para o público. 

                                            
14 Exposição coletiva de gravuras “Imaginário Poético”, 2010. Realizada no “Ateliê da Estação” Santa 
Maria/RS. 
15 Ver tópico 2.5 no capítulo 2. 
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Ácido Nítrico – Este ácido “fere muito e as talhas no cobre se alargam, 

aprofundando-se” (BUTI, 2002, p. 71). 

“O ácido nítrico foi muito usado por gravadores antigos. Sua ação é pronta, ataca 

rapidamente: é muito mais rápido do que o mordente holandês. [...] O ácido nítrico 

dá ao gravado um sentido mais pictórico, o traço resulta menos puro. E isto porque 

ele ataca a ranhura num sentido irregular, tanto em relação à profundidade, como 

em relação aos seus bordos.” (CAMARGO, 1992, p. 24-25) 

 

Água-forte – “Processo de gravura a entalhe em que a imagem é obtida mediante 

mordaçagem dos traços pelos quais a ponta ou agulha do gravador põe a 

descoberto o metal na superfície da placa previamente protegida por camada de 

verniz acidoresistente.” (FERREIRA, 1975, p. 700). 

 

Água-tinta - “Processo de gravura a entalhe cujo desenho, em geral previamente 

gravado a água-forte, adquire meio tom mediante granulagem obtida com 

pulverização de resina ou por meio de outra técnica, o que dá a estampa resultante 

o aspecto de aguada.” (FERREIRA, 1975, p. 700). 

 

Banheira – recipiente (geralmente plástico) que recebe o ácido para a mordedura 

das placas de gravura em metal. 

 

Betume da Judéia – Substância química utilizada para dar a coloração negra e a 

consistência ao verniz caseiro que protege o metal do mordente. 

 

Buril – “Instrumento de gravador, usado na execução de gravuras em metal e em 

madeira de topo, constituído de barra de aço, especialmente temperado, se seção 

quadrada, triangular ou romboidal, com uma extremidade biselada, losângica, e a 

outra metida em cabo achatado.” (FERREIRA, 1975, p. 234). 

Esta técnica também pode ser chamada de “talho-doce”. (FAJARDO, 1999, p. 19). 

 

Calcografia – “É o nome genérico que, vindo do grego khal kos ou chalcos, significa 

‘arte da gravura sobre metal’”. (BUTI, 2002, p. 69). 
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Gravar – “Gravar implica na lógica de um instrumento em ação a partir das 

possibilidades plásticas da matéria, no caso, o metal” (SALLES apud CHIARELLI, 

2000, p. 7). 

 

Gravura – procedimentos diretos ou indiretos (através de química) para causar 

sulcos em uma superfície de metal, madeira, plástico ou outro material que sirva 

como suporte. 

 

Lavis – segundo Iberê Camargo, é uma técnica de gravura em metal que “consiste 

em aplicar pinceladas de ácido nítrico sobre a chapa nua”. (CAMARGO, 1992, p. 

59). 

 

Matriz – material (metal, madeira, plástico etc.) onde é gravado sulcos para posterior 

impressão. 

 

Mordente – “ácido usado pelo gravador ou fotogravador para fazer corroer as 

chapas, de metal, pedras litográficas, cilindros, etc.”. (FERREIRA, 1975, p. 944). 

 

Percloreto de Ferro - “é um sal que se vende a 45o- em solução –, é um mordente 

que aprofunda a risca sem alargá-la.” (BUTI, 2002, p. 71). 

“Por sua qualidade de não produzir gazes e não atacar a pele é um produto menos 

poluidor e, portanto mais seguro de manipulação. O aspecto negativo que o 

percloreto de ferro apresenta é a formação de pequenas partículas de óxido de ferro 

que se desprendem da placa durante a gravação, bloqueando ou inibindo a 

gravação da imagem.” (PEDROSA, 2003, p. 29) 

 

Ponta-seca – “método de gravura em que uma chapa de cobre é sulcada comum 

instrumento afiado, recebendo desse modo a imagem. O instrumento de gravura 

possui uma ponta de aço ou diamante e é conduzido pelo artista como uma caneta, 

embora seja necessária uma força considerável para gravar-se sobre o metal”. 

(CHILVERS, 1996, pg. 419-20). 

 

Relevo – técnica de gravação no metal, onde parte da superfície da chapa é 

rebaixada ao ser exposta por determinadas horas no mordente. 
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Rebarba - “Na gravura em metal, nome que se dá a extremidade áspera do sulco 

gravado a buril sobre a placa. Na gravura a entalhe a rebarba é retirada para maior 

clareza do desenho; na gravura a ponta-seca, porém, a qualidade suave e rica que 

confere à linha impressa é considerada um dos fatores atraentes da técnica. A 

rebarba desgasta-se após um número limitado de impressões”. (CHILVERS, 1996, 

pg. 439). 

 

Terebintina – solvente obtido através da destilação da resina do pinheiro. Utilizado 

para compor a receita de verniz caseiro, que protege o metal do ataque do 

mordente. 

 

Verniz - “O verniz é um elemento importantíssimo e imprescindível à gravura 

executada por meio de ácidos. Deve ser dócil ao trabalho da ponta e resistente ao 

ácido. São inúmeras receitas de vernizes, o que demonstra que os gravadores 

sempre procuraram adaptá-las às condições do ambiente e às suas exigências de 

trabalho. Dispõe-se de vernizes sólidos e líquidos, estes mais ou menos secativos, 

assim como de vernizes de uma consistência mole”. (CAMARGO, 1992, pg. 20) 
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