
Século XIX no Brasil (II): a 
arte contemporânea

Prof. Lilian Rodrigues
9° ano



 Gravura 
 Processo de gravação
 Principais tipos de gravura 

 Xilogravura
 Ponta-seca
 Água-forte
 Litografia
 Serigrafia

INTRODUÇÃO

Mulata, de Renina 
Katz (1955)



GRAVURA

Rinoceronte, de Dürer (1515)

Gravura é o termo que designa, em geral, desenhos 
feitos em superfícies duras - como madeira, pedra e 

metal - com base em incisões, corrosões e talhos 
realizados com instrumentos e materiais especiais.



GRAVURA

Geralmente são assinadas, numeradas e datadas pelo próprio 
artista. Em geral a numeração aparece no rodapé da gravura, 

da seguinte forma: 1/100



PROCESSO DE GRAVAÇÃO

• Ocorre depois que a matriz recebe 
camadas de tinta.

• Uma mesma matriz pode gerar mais de 
uma obra.

• Na xilogravura, o desenho impresso no 
papel corresponde à superfície em 
relevo da matriz.



PROCESSO DE GRAVAÇÃO

As primeiras são reservadas para o artista,
recebendo a sigla P.A. (Prova do Artista).
Significa que antes de realizar as séries de
impressões, o artista faz algumas tentativas
para verificar se o resultado está como o
planejado.



PRINCIPAIS TIPOS DE GRAVURA

XILOGRAVURA

Gravação em uma 
superfície de 

madeira.

PONTA-SECA

Gravação em uma 
superfície de 
cobre/ferro.



ÁGUA-FORTE 

A gravação é por meio 
de um líquido com 

propriedades químicas.
Existem variadas 

técnicas de gravura em 
metal, que também 

pode ser determinada 
como gravura de 

encavo.



LITOGRAVURA

Envolve a criação de 
marcas sobre uma matriz 

de pedra com lápis 
gorduroso.



LITOGRAVURA

A técnica da Litografia parte do princípio 
químico que água e gordura se repelem. 

As imagens são desenhadas com material 
gorduroso sobre pedra calcária e com a 

aplicação de ácido sobre a mesma, a 
imagem é gravada. Assim como a gravura 
em metal, essa técnica também necessita 
de uma prensa para transferir para o papel 

a imagem gravada na pedra.



SERIGRAFIA

Processo gráfico feito a partir de um 
estêncil – uma tela de seda, que realiza a 

impressão em um tecido.



PRINCIPAIS TIPOS DE GRAVURA

O artista retira de uma superfície plana de madeira (a
matriz), com o auxílio de ferramentas de corte e entalhe
(goivas) as partes que ele não quer que tenham cor na
gravura. Após aplicar tinta na superfície, coloca um papel
sobre a mesma. Ao aplicar pressão (com uma prensa)
sobre essa folha a imagem é transferida para o
papel. Técnica usada na literatura de cordel.

XILOGRAVURA

Gravação em uma 
superfície de 

madeira.

GRAVURA EM METAL

Gravação em uma 
superfície de 
cobre/ferro.

As matrizes podem ser feitas a partir de placas de cobre, 
zinco, alumínio ou latão. Estas são gravadas com incisão 
direta ou pelo uso de banhos de ácido. Água-forte, água-
tinta, ponta seca são as técnicas mais usuais. A matriz 
recebe a tinta e uma prensa é utilizada para transferir a 

imagem para o papel.



 Renina Katz
 Marcelo Grassmann
 Aldemir Martins
 Maria Bonomi
 Gilvan Samico
 Atividade

INTRODUÇÃO



RENINA KATZ (1926 – ) 

 Estudou pintura na Escola Nacional de Belas-Artes (RJ) 
gravura em metal e xilogravura

 Lecionou: desenho e gravura no MASP; programação 
visual na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

Cerf-Volant (1992), 
litografia



MARCELO GRASSMANN (1925 – 2013)

 Internacionalmente reconhecido como um 
dos artistas gráficos mais importantes da 
atualidade

 Desenhista e gravurista
 Dominou os vários processos de gravação

Sem título, gravura em metal



ALDEMIR MARTINS

 Foi monitor do MASP
 Produziu desenhos, 

xilogravuras, aquarelas 
e pinturas.

 Gravurista 
contemporâneo que 
manteve-se fiel aos 
temas brasileiros.

Sem título (1950)
Técnica: água-forte



MARIA BONOMI (1935 – )

 Cenógrafa e figurinista
 Formada em desenho na Universidade de Columbia (NY)

Malvinas coaguladas (1982) 
Técnica: litografiaHydra (2000)

Técnica: xilogravura



GILVAN SAMICO (1928 – 2013)

 Gravador, pintor, desenhista, professor.
 Usa suas gravuras como ilustrações das narrativas 

populares nordestinas.

O Encontro (1978) 
Técnica: xilogravuraMulheres e Peixe (1960)

Técnica: xilogravura


