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RESUMO 
 

A pesquisa intitulada Imagem gravada: das matrizes de papelão e cola vinil 

às impressões em encavo propõe um estudo em duas etapas. Em um 

primeiro momento, dedica-se à produção de matrizes e gravuras explorando 

a combinação, a materialidade e a versatilidade de dois materiais 

considerados alternativos, quando comparados ao tradicional uso da madeira 

nas xilogravuras, das chapas de metal nas calcografias, do linóleo nas 

linóleogravuras e da pedra calcária nas litografias: o papelão e a cola vinil. 

Em seguida, essas matrizes, que deram ênfase aos processos de impressão 

em encavo, foram apresentadas a um grupo de deficientes visuais 

compartilhando narrativas construídas pelos diálogos entre as nossas 

interpretações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gravura; papelão; cola vinil; deficientes visuais; 

interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The research entitled Image engraved: from cardboard matrixes and glue 

vinyl to chalcography impressions proposes a study in two steps. In the first 

instance, it aims the production of matrixes and engravings, exploring the 

combination, materiality and the versatility of two materials which are 

considered alternative when compared to the traditional use of wood for 

woodcuts, of metal plates for chalcography, of linoleum for linocuts and 

stones for lithographs: the cardboard and glue vinyl. Then, these matrixes, 

which emphasized the chalcography’s processes, were presented to one 

group of visually impaired sharing narratives constructed by dialogues 

between our interpretations. 

 

KEYWORDS: engraving; cardboard; glue vinyl; visually impaired; 

interpretation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eu passei a mão aqui e pensei “é uma árvore”, e já veio 

na minha memória visual, uma plantinha dentro de um 

vaso... essa foi a ideia que eu tive. Aqui, olha, é como 

se tivesse um caule, dentro aqui do vaso... E aqui, vem 

tipo a copa da planta. (J. A.) 

 

Vocês não têm ideia da riqueza que é perceber um 

desenho no tato. É perfeito assim. Você pode imaginar 

exatamente o jeito que é. (M. E.) 

 

É uma curiosidade. Porque a gente fica curiosa para 

saber realmente o que é. “É isso mesmo que eu estou 

pensando...? Realmente é isso que está sendo 

retratado aqui ou não...?” É... isso dá certa ansiedade 

porque a gente fica curiosa, para saber o que realmente 

essa imagem foi... quem a fez, o que pensou. (...) É aí 

que faz sentido a questão de compartilhar a 

interpretação. (...) Porque a interpretação, cada um tem 

a sua. E a visão de cada um, mesmo a minha sendo 

tátil, se você também tatear, você vai ter uma “outra” 

visão. (L. G.) 

 

É como se eu estivesse transpondo a imagem, como se 

eu estivesse passando por uma estrada, um local que é 

diferente pra mim, que eu não teria ido antes. Aí, no 

decorrer dessa caminhada, me veio a ideia de um rosto. 

Mas aí já não seria um rosto de um ser humano. (G. A.) 

 

De repente aqui eu vejo um corpo... Uma pessoa 

deitada e aqui as mãos, onde aparecem os dedos. E 

aqui embaixo, os dois pés. Mas não é de afirmar, não. 

(L. A.) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A gravura é uma prática artística cuja técnica remete gravar ou riscar 

ou desenhar em pedra, metal ou madeira. Existem diversas possibilidades de 

exploração do material, neste texto, falo mais especificamente da variação 

técnica que permite-me utilizar e experienciar a produção de gravuras através 

da combinação de papelão e cola vinil. 

Desde quando cursei a disciplina de gravura, na minha formação no 

curso de Licenciatura em Artes Visuais, no segundo semestre de 2010, esta 

linguagem vem participando de forma direta e indireta da minha vida 

profissional e pessoal, ou seja, enquanto artista, educador e sujeito. Nesse 

intervalo de tempo, dentro do ateliê de gravura da Faculdade de Artes Visuais 

da Universidade Federal de Goiás, trabalhei técnicas como a xilogravura 

(gravura em madeira), a calcografia (gravura em metal e plástico), a 

colagravura (gravura com processos de adição de materiais com diferentes 

gramaturas e texturas), a linoleogravura (gravura em linóleo) e a litografia 

(gravura em pedra), me expressando através da produção de diferentes tipos 

de imagens. 

Segui notando que as inovações na utilização dos materiais em 

processos de produção de imagens, viabilizam a reformulação dos meios de 

criação de poéticas visuais. Entendendo que o emprego de materiais 

considerados alternativos nessa área – quando comparados ao tradicional 

uso da madeira nas xilogravuras, das chapas de metal nas calcografias, do 

linóleo nas linóleogravuras e da pedra calcária nas litografias –, a pesquisa e 

as circunstâncias são específicas de cada processo, por isso, sou remetido 

ao universo das imagens no que diz respeito à sua produção nos seus 

transitáveis meios – imagético e físico. Walter Benjamin enfatiza a 

importância da técnica e o modo como a reprodução da imagem reformula a 

própria imagem e a relação do artista para com ela: 

No início do século XX, a reprodução técnica tinha 
atingido um nível tal que começara a tornar o objeto 
seu, não só a totalidade das obras de arte provenientes 
de épocas anteriores, e a submeter os seus efeitos às 
modificações mais profundas como também a 
conquistar o seu próprio lugar entre os procedimentos 
artísticos. (BENJAMIN, 1992, p. 76) 
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Na minha atividade como artista-pesquisador, continuar com a 

produção a partir dos processos gráficos implica na adequação de novos 

meios aos métodos de produção tradicionalmente conhecidos – xilogravura, 

calcografia, colagravura, linóleogravura, litografia. Essa prática significa, para 

mim, a evolução nos sistemas de realização das imagens: equação matriz + 

tinta + papel = produção de imagem [uma ou série]. Nesse contexto, 

evidencia-se um processo evolutivo no que diz respeito a criação e 

ressignificação da técnica de gravura, pois com a utilização de materiais 

alternativos eu teria a possibilidade de recriar outras técnicas, fazendo surgir 

alternativas a partir do uso de materiais ainda a descobrir, como já percebo 

diariamente na minha atividade como professor de ensino especial. 

Pensar em poéticas artísticas como investigações de técnicas, 

materiais e processos na produção de imagens, evoca práticas e 

experimentações na busca tanto de aperfeiçoamento quanto de novas 

produções. 

Em janeiro de 2003 assumi o cargo de professor transcritor em 

Sistema Braille em um centro de educação especial voltado para o 

atendimento a alunos com deficiência visual, onde posteriormente assumi 

também o cargo de professor de arte. Em função da minha atuação 

profissional, a cada aula, em cada etapa onde desenvolvia as adaptações do 

material e das atividades em sala de aula, percebi a importância da produção 

poética dialógica entre esses dois universos – videntes e deficientes visuais. 

Iniciei então uma pesquisa sobre a materialidade do papelão e da 

cola vinil, que combinados garantem versatilidade, baixo custo, agilidade e 

facilidade no manuseio, para a produção de imagens, com a técnica da 

impressão em encavo; imagens essas que posteriormente foram 

apresentadas a um grupo de deficientes visuais permitindo um 

compartilhamento de narrativas a partir de nossas interpretações. 

É sobre a pesquisa referida acima que redigi este texto organizado 

em três partes. No primeiro parágrafo, falo sobre como foi a minha trajetória 

técnica – os materiais escolhidos, as ferramentas utilizadas nas gravações, o 

tipo de impressão –, as aproximações e os acertos de acordo com as minhas 

expectativas. No segundo parágrafo, intitulado Da fotografia para a gravura – 

as sintetizações das imagens, falo sobre o emprego da fotografia como 
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ferramenta ao longo de todo o meu processo criativo. Discorro sobre as 

etapas que envolvem as sínteses e os planejamentos das imagens 

produzidas, que partem dessa linguagem e não diretamente da presença 

física dos indivíduos retratados através das minhas gravuras. Dedico o 

terceiro e último capítulo ao momento mais subjetivo da pesquisa, onde 

menciono as narrativas decorrentes do compartilhamento de minhas ideias e 

proposições, e as respectivas interpretações de um grupo de participantes 

deficientes visuais. 
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2 DAS MATRIZES DE PAPELÃO E COLA VINIL ÀS IMPRESSÕES EM 
ENCAVO 
 

A minha primeira ideia ao elaborar um projeto para participar no 

processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual 

da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás foi que eu 

deveria pensar em trabalhar a gravura utilizando alguma técnica inovadora, 

diferente de tudo que eu já havia lido ou testado ao longo dos primeiros anos 

que tive contato com essa linguagem artística. 

Teve início aí uma busca por algo que eu considerava “alternativo”. 

Em meio a inúmeras pesquisas na internet, num certo dia, me deparei com 

um blog onde o autor postava imagens e relatos sobre seus trabalhos em 

gravura que, entre a exploração da madeira em xilogravuras e chapas para 

gravuras em metal, utilizava também dois materiais, até então desconhecidos 

para mim – o papelão e o vinil (cola e adesivo) – e que por vários motivos o 

fizeram divulgar sua pesquisa. 

O blog em questão é o Atelier é ideia 

(www.ateliereideia.blogspot.com) e o artista à frente deste projeto é o Mario 

Arrabal Pacheco, gravador há mais de trintas anos e que desenvolveu um 

trabalho original e sofisticado a partir de pesquisas feitas com novos 

materiais para a gravação de matrizes para impressão em encavo e em 

relevo. Logo ao abrir o blog já temos uma clara ideia de como funciona a 

página que divulga sua produção artística no sul da Bahia, município de 

Itacaré. Ao ver seus trabalhos em gravura e lendo a justificativa que o fizera 

trabalhar na produção de matrizes a partir de dois materiais alternativos, 

pensei: “Esse pode ser um primeiro passo para a minha pesquisa na busca 

de novas técnicas que tornem acessíveis a produção em gravura de forma 

que não sejam necessários materiais e equipamentos especializados e de 

alto custo.” 

Em minha trajetória como artista a gravura em metal 
tornou-se o principal meio de expressão e por ter vivido 
em locais onde havia grande dificuldade de conseguir 
placas de cobre, passei a pesquisar outros materiais 
que possibilitassem a continuação de meu trabalho. 
Minha busca, porém, era de uma maneira pessoal e 
original para produzir minhas imagens. Aderi ao uso do 
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vinil adesivo para isolar o verso das placas de cobre que 
iriam ao ácido em 1977, na Suiça, prática comum no 
Centre Genevois de la Gravure Contemporaine, onde 
vivi por dois anos. A familiaridade com esse material 
levou-me, anos depois, na década de 90, a usá-lo 
agregado ao papelão para a confecção de matrizes para 
calcografia e gravura em relevo. Esses dois materiais 
combinados mostraram grande versatilidade, baixo 
custo, manuseio fácil e ágil. Não tem como finalidade 
substituir o cobre, mas me abriu um leque de novas 
possibilidades gráficas no exercício da gravura. Com o 
papelão e o vinil adesivo foi também criada uma 
maneira bastante simples para a construção de matrizes 
em relevo, adequada à crianças, facilitando assim o 
entendimento dos princípios básicos de gravação e 
impressão. (PACHECO, 2009) 
 

Entrei em contato com Mario Arrabal Pacheco e dias depois 

começamos trocar mensagens que continuam até hoje. Após alguns meses 

desse primeiro contato, quando eu já havia me familiarizado com a 

combinação dos dois materiais – papelão e cola vinil –, num desses nossos 

diálogos virtuais descobrimos que eu havia modificado alguns dos passos 

normalmente seguidos por ele e criado uma forma própria de conduzir essa 

técnica. É sobre a minha pesquisa, sobre os meus acertos e as minhas 

aproximações, que dedico a escrita deste capítulo da minha dissertação. 
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Figura 1. Trecho do diálogo com Mario Arrabal Pacheco através do Facebook. Fonte: 

https://www.facebook.com/messages/100000224788079 2015. 
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Figura 2. Trecho do diálogo com Mario Arrabal Pacheco através do Facebook. Fonte: 

https://www.facebook.com/messages/100000224788079 2015. 

 

Iniciei entendendo que precisaria diferenciar alguns materiais que até 

então para mim eram os mesmos: cola vinil e vinil adesivo. 

O papelão usado na minha pesquisa é o papelão Horlle, mais 

conhecido como papelão cinza. Sua espessura é de 2 mm, dimensões da 

folha são de 66 x 96 cm e sua gramatura é de 360 g/m2. 

Combinado a esse papelão, utilizo a cola vinil do fabricante Grupo 

Amazonas, encontrada no mercado em bisnagas de 75 gramas e sua 

indicação original é para consertos de lonas e policloreto de polivinila, o PVC. 
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Figura 3. Detalhe do diário de ateliê. Acervo pessoal. 2014. 

 

 
Figura 4. Detalhe do diário de ateliê. Acervo pessoal. 2014. 
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2.1 Adequação entre material e técnica 

 

No início da pesquisa, eu ainda não havia definido um tema para as 

minhas produções. A minha preocupação até então era dominar a técnica e, 

a partir daí, definir um tema que pudesse ser explorado através desta.  
 

 
Figura 5. Primeira matriz de papelão e cola vinil. Acervo pessoal. 2013. 

 

 
Figura 6. Segunda matriz de papelão e cola vinil. Acervo pessoal. 2013. 
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A gravação foi feita com estilete. Percebi que essa ferramenta me 

proporcionaria precisão nas incisões. 

 

 
Figura 7. Detalhe da precisão nas incisões com estilete. Acervo pessoal. 2013 

 

Nas primeiras impressões, concluí que a limpeza das matrizes não foi 

nada fácil. A ideia era trabalhar com a impressão em encavo. Como em 

matrizes de metal e plástico, a aplicação da tinta foi feita com espátula de 

borracha, permitindo que o pigmento penetrasse nos sulcos e linhas abertas 

com o estilete. A retirada do excesso de tinta, foi difícil. A superfície do 

papelão coberta apenas com uma camada generosa de cola vinil, continuava 

com uma textura considerável e acumulava muita tinta. Esse excesso 

comprometeria a imagem final. Notei que precisaria impermeabilizar essa 

superfície para facilitar a limpeza. 
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Figura 8. Primeira impressão de uma matriz de papelão e cola vinil; matriz não 

impermeabilizada. Acervo pessoal. 2013. 

 

O primeiro impermeabilizante testado foi o verniz acrílico 

transparente. O líquido não é tão viscoso e a aplicação com pincel foi rápida. 

O material, foi aplicado diretamente na matriz, sem diluição. Esse verniz é 

facilmente dissolvido em água e o cheiro, que não é tão forte, não exigia o 

uso de máscaras de proteção. A impermeabilização foi feita tanto na frente, 

quanto no verso da matriz. 
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Figura 9. Impressão em relevo – matriz de papelão e cola vinil. Acervo pessoal. 2014. 

 

 
Figura 10. Impressão em encavo – matriz de papelão e cola vinil. Acervo pessoal. 2014. 



	   23	  

Com a matriz impermeabilizada, tive a primeira constatação relevante 

sobre essa técnica: o resultado do papelão com a cola vinil é uma matriz 

versátil; a mesma matriz pode ser usada tanto para impressão em relevo – 

como na xilogravura e na linóleogravura –, quanto para impressão em encavo 

– como nas calcografias das gravuras em metal e plástico. 

 

 

2.2 Da impressão em relevo para a impressão em encavo 

 

Prevendo que se fosse continuar explorando a versatilidade de uma 

mesma matriz – impressão em relevo e em encavo –, eu precisaria retirar 

todo o resíduo de tinta entre uma técnica e outra, o verniz acrílico 

transparente passou a ser substituído pelo verniz marítimo. O novo material é 

muito viscoso e essa característica requer diluição. O diluente adequado para 

esse tipo de material é o tíner e, em função de sua toxicidade, sua aplicação 

exige a utilização de máscara de proteção. 

Para a transição do uso da mesma matriz de uma impressão em 

relevo para uma impressão em encavo, numa matriz convencional, o 

gravador utilizaria um solvente diretamente sobre a matriz para retirar todo o 

resíduo de tinta aplicado anteriormente com rolo de borracha. Nesse caso de 

uma matriz de papelão, como a tinta que normalmente utilizo é a da linha de 

tintas laváveis em água da Charbonnel, apliquei o solvente universal com o 

auxílio de estopa. Mesmo impermeabilizando frente e verso da matriz com o 

verniz marítimo, durante esse processo de limpeza, com a entrada da água, 

criaram-se bolhas nas laterais e em algumas partes das linhas gravadas na 

superfície. 
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Figura 11. Detalhe das bolhas provocadas pela entrada da água nas áreas gravadas da 

matriz. Acervo pessoal. 2014. 

 

 
Figura 12. Detalhe das bolhas provocadas pela entrada da água nas áreas gravadas da 

matriz. Acervo pessoal. 2014. 

 

Nas regiões onde criaram-se bolhas, percebi uma diferença na 

impressão. Na imagem impressa, apareciam pontos mais claros, muito 

provavelmente em função da diferença de textura na superfície da matriz que 



	   25	  

tornava-se mais lisa. A alternativa aqui seria não lavar as matrizes entre uma 

técnica e outra. A retirada do excesso de tinta das matrizes, a partir de agora, 

seria apenas com reimpressões seguidas, diretamente sobre folhas de papel 

de qualidade inferior, levemente úmidas. 

Uma vez entendendo as possibilidades e etapas que precisava seguir 

na impressão com a matriz de papelão e cola vinil, decidi arriscar um outro 

método: três impressões seguidas, sem tirar todo o excesso da tinta e sem 

reentintar a matriz entre uma cópia e outra. Na primeira cópia, o resultado foi 

uma impressão toda escura, sem nitidez, não conseguia ver onde começava 

o fundo da imagem, nem onde terminavam as linhas. Na segunda, como não 

havia entintado novamente e só aproveitei os resíduos da tinta, já consegui 

definir a imagem, mas o fundo continuava nebuloso. Decidi repetir o mesmo 

esquema na terceira impressão e agora, sim, o resultado ficou excelente: as 

linhas ficaram nítidas e o fundo da imagem ficou claro, expressando a textura 

do papelão. 
 

 
Figura 13. Impressões consecutivas, sem reentintar a matriz. Acervo pessoal. 2014. 
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2.3 Do estilete para a ponta seca e o início dos retratos 

 

Até esse momento da pesquisa, as descobertas foram importantes 

para começar a pensar em um tema que permitisse explorar as 

possibilidades plásticas que a combinação do papelão com a cola vinil me 

proporcionavam. Nos primeiros estudos anteriormente mencionados, percebi 

dois desses resultados gráficos: as texturas e as variações das tonalidades 

entre o preto e o cinza. 

Como há aproximadamente dois anos vinha trabalhando uma série 

com esboços de animais, pensei em mudar o tema e olhando para um 

trabalho que realizei em 2012, uma água-forte em matriz de latão, decidi 

retomar o tema retratos, só que agora, com os materiais da minha pesquisa 

atual. 

 

 
Figura 14. Sem título, água-forte, 10,5 x 9,5 cm. Acervo pessoal. 2012. 
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Para os novos retratos, comecei testar as possibilidades de uma 

outra ferramenta na gravação das matrizes: a ponta seca. 

 

 
Figura 15. Matriz de papelão e cola vinil – ponta seca, 34 x 29,5 cm, 2014. 
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Uma das características da linha proporcionada pela ponta seca é a 

rebarba que, por segurar uma quantidade maior de tinta, deixa as linhas 

menos delicadas, quando comparadas com as linhas da água forte. Aqui não 

foi diferente. Inclusive, ao contrário do que eu imaginava antes de iniciar a 

gravação, por se tratar de um material mais macio que chapas de metal e 

plástico, a superfície de papelão coberta com a cola vinil também oferece 

uma resistência considerável para riscá-la. 

 
Figura 16. “O primeiro rosto masculino”, ponta seca em papelão e cola vinil, 34 x 29,5 cm. 

Acervo pessoal. 2014. 
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Nas impressões de ponta seca, repeti o processo anterior das 

impressões seguidas, sem tirar todo o excesso da tinta e sem reentintar a 

matriz, de uma cópia para a outra. Os gradientes conseguidos com o cinza 

nas impressões foram satisfatórios. 

 

 
Figura 17. Detalhe das impressões consecutivas de ponta seca, sem reentintar a matriz. 

Acervo pessoal. 2014. 

 

 
Figura 18. Detalhe do diário de ateliê. Acervo pessoal. 2014. 
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2.4 Estudo dos planos, sombra e luz 

 

Seguindo com a gravação com a ponta seca, numa próxima matriz, 

iniciei os estudos dos planos na imagem. Minha intenção era diferenciar as 

tonalidades da impressão entre o rosto do homem retratado, que se 

apresentaria em um primeiro plano, e o fundo da imagem, que nesse caso 

seria o meu segundo plano. Além disso, desenvolvi um planejamento que 

também me permitiria diferenciar regiões com mais ou menos luz, nessa 

mesma imagem. 

Como a aplicação da cola vinil sobre o papelão era feita com uma 

espátula, o que acabava deixando camadas uniformes da cola sobre a 

matriz, a saída seria diferenciar os planos da imagem alterando a quantidade 

de camadas do verniz no momento da impermeabilização. Ou seja, quanto 

maior a quantidade de camadas de verniz, mais lisa ficaria a superfície da 

matriz, menor seria a quantidade de tinta aderida nessa região e, 

consequentemente, mais iluminada ficaria essa área na imagem impressa ao 

final de todo o processo. 

Antes de aplicar o verniz diretamente sobre a matriz, testei os 

possíveis gradientes entre o preto e o cinza, em um pedaço de papelão 

cinza. Para este teste, no total, foram oito camadas, em ordem crescente. 

De volta à matriz, como já vinha procedendo anteriormente, apliquei 

duas camadas de verniz, nos quatro sentidos da matriz – da parte superior 

para a inferior, da parte inferior para a superior, da direita para a esquerda e 

da esquerda para a direita. Apliquei então uma terceira e quarta camada do 

verniz apenas sobre as áreas da pele e dos cabelos do homem. Uma quinta 

e uma sexta camada de verniz foi aplicada somente onde seriam as mais 

regiões mais iluminadas do corpo, nesse caso, as bochechas o nariz, nuca e 

ombros. 

Muito provavelmente em função da maior quantidade de camadas de 

verniz que as aplicadas na matriz anterior, aqui a gravação com a ponta seca 

foi mais fácil. As linhas ficaram muito finas. Praticamente não houveram 

rebarbas. Nas primeiras impressões usei um papel de qualidade inferior. A 

primeira cópia ficou escura, mas o resultado ficou interessante. Com a 

mudança na quantidade de verniz para iluminar a área do corpo do homem, 
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consegui reproduzir efeitos de sombra e luz nos diferentes planos da 

imagem. 

 

 
Figura 19. Detalhe dos efeitos de sombra e luz, nos diferentes planos da imagem. 

Acervo pessoal. 2014. 
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2.5 Um contratempo na impressão sem reentintar a matriz 

 

Foi na segunda impressão consecutiva, sem reentintar a matriz que 

chamei de “o segundo rosto masculino” que me deparei com um contratempo 

que me fez repensar essa técnica. 

Após ter sido passado pela prensa, no momento da retirada do papel, 

me deparei com um problema em potencial. Notei que a folha estava 

praticamente colada à matriz. Mesmo com todo o cuidado, não consegui 

evitar que parte da impressão fosse danificada. 

Os possíveis motivos desse problema seriam: não ter reentintado a 

matriz, uma vez que a própria gordura da tinta pode evitar que a matriz cole 

no papel repelindo a umidade; ou o papel poderia estar excessivamente 

úmido. 

Para não correr o risco novamente, essa foi a última vez que 

reimprimi uma mesma gravura sem uma nova entintagem da matriz. 

 

 
Figura 20. Detalhe da impressão danificada após o papel colar na matriz. Acervo pessoal. 

2014. 
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Figura 21. Matriz de relevo – papelão, cola vinil e vinil adesivo, 26 x 10,5 cm, 2014. 
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2.6 O verniz acrílico transparente e as “acnes” no retrato 

 

Como vinha utilizando o verniz marítimo, que em função da sua 

toxicidade exigia o uso de máscaras de proteção e sua manipulação não era 

tão simples, uma vez que dependia do tíner para sua diluição, voltei a 

pesquisar as possibilidades do verniz acrílico transparente na 

impermeabilização da matriz. 

A ferramenta usada na gravação foi a ponta seca. 

Segui com a técnica de aplicação de duas camadas do verniz nos 

quatro sentidos da matriz. Para iluminar e diferenciar os dois planos da 

imagem – rosto e fundo – quatro camadas do verniz foram aplicadas somente 

nas áreas do rosto e pescoço. 

Mesmo aplicando camadas diferentes do verniz acrílico transparente, 

os resultados não foram satisfatórios. Não consegui contraste entre os fundos 

e os rostos. 

Foram nas impressões dessas duas matrizes que aconteceram um 

fato inusitado: em toda a extensão da imagem impressa, formaram-se vários 

pontos pretos que, até então, eram imperceptíveis nas matrizes. Os 

resultados das impressões foram dois homens que mais pareciam 

adolescentes com acnes. Ao meu ver, esse problema pode ter sido causado 

por dois fatores. Primeiro, o pincel usado na aplicação do verniz acrílico 

transparente para impermeabilização da matriz pode ter provocado micro 

bolhas que ao se secarem formaram grumos na superfície, fato que resultaria 

em acúmulo de pigmento durante o processo de entintagem nesses 

pequenos pontos. Segundo, o próprio clima pode ter influenciado na 

secagem do verniz acrílico sobre a superfície da matriz. 
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Figura 22. Detalhe do diário de ateliê – esquema de aplicação do verniz acrílico 

transparente. Acervo pessoal. 2014. 
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Figura 23. Detalhe do resultado dos pontos pretos em toda a extensão da imagem 

impressa. Acervo pessoal. 2014. 

 

 
Figura 24. Detalhe do resultado dos pontos pretos em toda a extensão da imagem impressa. 

Acervo pessoal. 2014. 
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Como o resultado da impermeabilização com o verniz acrílico 

transparente continuava comprometido, constatei que o produto mais 

indicado para essa etapa da produção e que, até o momento, produziu 

melhor efeito, mesmo com as particularidades do manuseio, sem dúvida, foi o 

verniz marítimo. A partir desse momento, todas as minhas matrizes foram 

impermeabilizadas com ele. 

No decorrer dessa primeira etapa da pesquisa, notei que o que 

interessava não era a inovação técnica em si, mas sim uma poética 

associando técnica e produção de imagens. 
 

 
Figura 25. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 21,5 cm, 2014. 
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3 DA FOTOGRAFIA PARA A GRAVURA – AS SINTETIZAÇÕES DAS 
IMAGENS 
 

A temática para as produções da minha pesquisa estava em 

definição. Trabalharia algo que envolvesse o retrato, a identidade e as 

aproximações entre a poética e a minha atividade como arte-educador em 

um centro de educação especial para deficientes visuais. 

Em todas as obras desse processo, inicio com uma fotografia. A 

partir dessa fotografia, sigo percorrendo por caminhos de transições e 

sintetizações utilizando, na maioria das vezes, o editor de imagens do 

Microsoft Word, desenhos e fotocópias. Uma vez percorrido esses caminhos, 

projeto o mais próximo possível do resultado que terei ao final da impressão 

em encavo de uma matriz de papelão e cola vinil. 

 

 
Figura 26. Fotos iniciais para as sintetizações durante o processo de produção. Acervo 

pessoal. 2014. 
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Figura 27. Detalhe de parte das sintetizações durante o planejamento da obra. Acervo 

pessoal. 2014. 
 

 
Figura 28. Detalhe das matrizes desenhadas. Acervo pessoal. 2014. 
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Figura 29. Detalhe das matrizes gravadas. Acervo pessoal. 2014. 

 

Na minha pesquisa a fotografia assume uma posição do que o 

pesquisador André Rouillé define como “fotografia-ferramenta de arte” (2009, 

p. 302). Ela é o meu recurso primário. O planejamento da minha gravura final 

vem a partir  daí. Fato semelhante foi mencionado pelo pesquisador Rouillé 

quando fala sobre como Francis Bacon, na segunda metade do século XX, 

utiliza igualmente da fotografia como recurso de produção. 

A fotografia participa profundamente do universo visual 
de Bacon, que, frequentemente se serve dos clichês de 
Muybridge como de “um dicionário”, para analisar os 
movimentos do corpo humano; que estuda os quadros 
antigos via fotografias; que declara buscar nas revistas, 
o tempo todo, fotografias de jogadores de futebol e de 
boxeadores, mas também de animais; e que prefere 
pintar seus retratos usando fotografias, e não 
diretamente em presença de seus modelos. Bacon não 
só utiliza, permanentemente, fotografias já existentes, 
mas também manda fotografar pessoas cujo retrato ele 
gostaria de pintar. (ROUILLÉ, 2009, p. 302) 
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Figura 30. Matriz de papelão e cola vinil, 24,5 x 19 cm, 2014. 

 

O desenvolver da minha pesquisa foi consideravelmente transformado 

com a utilização da fotografia como ferramenta. Na verdade, considero a 

fotografia como um dos componentes da minha produção gráfica. Em todos 

os meus retratos produzidos através da gravura, parti da fotografia e não 
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diretamente da presença física de meus modelos. Alguns dos registros 

fotográficos iniciais foram feitos por mim e, em outras situações, iniciei o 

processo com fotografias já existentes. 

 

 
Figura 31. “Efígie IX”. Impressão em encavo – papelão cinza e cola vinil, 24,5 x 19 cm, 2014. 
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 Assim como é considerado por Rouillé, para mim a fotografia é muito 

mais do que um mero recurso na execução do meu trabalho, é uma forma de 

ver, ou melhor, no meu caso, uma forma de “prever”. 

Nosso olhar sobre as coisas não é nem direto nem puro, 
mas cheio de uma miríade de fotografias e de imagens, 
cada vez mais numerosas e rápidas, da televisão, dos 
videogames, ou da internet. Ora, essas fotografias e 
essas imagens tecnológicas saturam nosso olhar, a 
ponto de conseguirem ter uma existência própria, não 
mais ser somente meios de ver, mas ser aquilo que 
vemos. (ROUILLÉ, 2009, p. 302) 
 

 
Figura 32. Resumo do processo de criação – registro inicial, sintetizações, matriz e 

impressão. Acervo pessoal. 2014. 
 



	   44	  

Desde as primeiras imagens que produzi explorando a materialidade 

do papelão e da cola vinil, ficaram claras as possibilidades plásticas das 

impressões através da combinação desses dois objetos. Traços inicialmente 

delicados, quando sintetizados da fotografia inicial para a gravura final, se 

revelam carregados de texturas e significados onde venho conseguindo 

exprimir sutis singularidades de cada personagem. 

 

 
Figura 33. Matriz de papelão e cola vinil, 35 x 29 cm, 2014. 
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Figura 34. Matriz de papelão e cola vinil, 38,5 x 28 cm, 2014. 
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3.1 A validação da “singularidade secundária” 

 

À medida em que seguia com minhas atividades no ateliê, comecei a 

pensar sobre um dos aspectos característicos da fotografia quando me 

deparava com a sua facilidade de promover uma espécie de “corte temporal” 

expresso por seus registros, como mencionado pela crítica Dominique 

Baqué, “sua capacidade para segmentar em um contínuo temporal o suposto 

fulgor do instante único” (2003, p. 127). Eu sempre inicio uma gravura a partir 

de um recorte no tempo expresso por uma imagem. 

Esses pensamentos sobre o corte temporal da fotografia me fizeram 

perceber que em algumas das etapas de execução das minhas gravuras me 

vejo envolvido com a fotografia também de uma outra forma, quando 

dispenso parte do tempo para a produção de registros fotográficos do 

processo em si, mas nesse caso, registros do que chamo de “personificação 

das imagens iniciais”. Essa minha ideia de registrar parte do processo teve 

início meio que despropositadamente, com uma simples intenção de divulgar 

meu trabalho nas redes sociais mas, posteriormente, constatei que eu 

apenas seguia explorando um modo de comunicação baseado em imagens, 

como mencionado por Charlotte Cotton: 

Embora a ideia da fotografia como aspecto necessário e 
inalienável da prática artística contemporânea tenha se 
fortalecido significativamente no novo milênio, as 
questões que influenciam a fotografia como arte 
contemporânea são, cada vez mais, a da produção de 
imagens em geral. Incluem-se entre essas questões, 
por exemplo, os modos pelos quais usamos a 
comunicação baseada unicamente em imagens em 
nossas interações cotidianas, nas redes sociais e nas 
plataformas de compartilhamento de fotos. (COTTON, 
2013, p. 8) 
 

Durante os momentos que envolviam os preparos das matrizes, notei 

uma desconstrução do paradigma do “instante decisivo” mencionado por 

Baqué (2003, p. 127), concordando com a autora numa comparação entre a 

fotografia de reportagem e a fotografia plástica: 

 

Ao contrário do que ocorre com um fotógrafo de 
reportagem, para o qual a essência está entre o 
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acontecido e a atualidade, o acontecimento como tal 
não encontra sentido nem função na fotografia plástica. 
O importante está em outro ponto: a captura 
perfeitamente disposta de um objeto, de uma arquitetura 
ou de um rosto, cuja singularidade atual é totalmente 
secundária. (BAQUÉ, 2003, p. 128-129) 

 

 
Figura 35. Detalhe de um dos registros da singularidade secundária, série Tomando uma 

fresca. Acervo pessoal. 2014. 

 

No decorrer das minhas etapas de produção, os registros fotográficos 

realizados expressaram não só meras imagens, mas a validação de aspectos 

que até então não se classificariam como da ordem do visível. Essas 

imagens, de repente, pela combinação de adereços e personagens, e os 

próprios posicionamentos dos retratados, são carregadas de subjetividades 

revelando possibilidades de narrativas não lineares e inconclusas, mas que 
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exigem do espectador um olhar acrescentado de ideias e referências 

imaginárias. 

 

 
Figura 36. Fotografia da série Tomando uma fresca. Acervo pessoal. 2014. 

 
As minhas fotografias do que a autora Dominique Baqué define como 

“singularidade secundária” renderam frutos e o resultado foi uma série de 

fotografias chamada Tomando uma fresca, onde exponho a personificação 

das almas (as matrizes) que, ao final de cada processo, permitem a 

materialização dos corpos (as gravuras). Pensando por esse sentido, me 



	   49	  

reporto à fala da ensaísta Susanne K. Langer para essa minha mencionada 

“personificação”:  

Nada demonstra com maior clareza o importe simbólico 
das formas virtuais do que as constantes referências 
encontradas, em discursos e escritos de artistas, à 
“vida” dos objetos numa pintura (cadeiras e mesas tanto 
quanto seres vivos) e ao próprio plano da pintura como 
superfície “animada”. A vida na arte é uma “vida” de 
formas, ou, mesmo, do próprio espaço. (LANGER, 
1953, p. 83) 

 

 
Figura 37. Singularidade secundária, “Alma/Corpo”. Acervo pessoal. 2015. 
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Figura 38. Matriz de papelão e cola vinil, 30 x 20,5 cm, 2014. 
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Antes de encerrar os relatos sobre a etapa técnica da minha 

pesquisa e iniciar a exposição das considerações sobre a próxima etapa, 

finalizo este capítulo concordando com Juan Martínez Moro ao considerar 

minha atividade de artista gravador no que diz respeito à produção gráfica em 

si, do preparo da matriz à impressão, quando o autor reflete sobre o 

“artisticamente genuíno” da gravura dizendo que  

é possível que a fascinação cultural pela multiplicidade 
do único tenha impedido de se terem em conta que, o 
processo de realização de uma gravura, o 
artisticamente genuíno, não é o fato de sua reprodução, 
mas tanto a criação da matriz e sua impressão, etapas 
que permitem, por outro lado, as possibilidades de sua 
reprodução. (MORO, 2008, p. 29) 
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4 UMA NARRATIVA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DE UM ARTISTA 
VIDENTE E AS INTERPRETAÇÕES DE UM GRUPO DE DEFICIENTES 
VISUAIS 
 

Pensar em poéticas artísticas evoca visualidades. E ao longo de mais 

de oito anos trabalhando a disciplina de Arte com deficientes visuais, 

surgiram questionamentos sobre a forma de percepção das minhas gravuras 

por indivíduos privados do sentido da visão. Uma vez dominada a técnica da 

impressão em encavo com matrizes de papelão e cola vinil, fazendo 

referência a Susanne K. Langer, quando a autora menciona sobre a obra e 

seu público, pensei na possibilidade de apresentar algo da minha pesquisa 

do mestrado para essa subcultura tão presente na minha vida. 

Em um sentido, portanto, pode-se dizer que o artista 
produz cada peça para si mesmo, para sua própria 
satisfação. Em outro sentido, contudo, ele a faz para 
outras pessoas; essa é a diferença entre arte e 
devaneios. Uma obra de arte tem um público – ao 
menos um público hipotético (por exemplo quando um 
prisioneiro no exílio compõe poesia em sua própria 
língua, sem saber se ela jamais chegará a um ouvido 
que a compreenda); e sua intenção social que lhe é 
essencial, estabelece seu padrão de significação. 
Mesmo uma pessoa que produza uma obra tão pouco 
familiar, tão difícil e original que não alimenta 
esperanças de encontrar compreensão intuitiva por 
parte de seus contemporâneos, trabalha com a 
convicção de que, quando eles a tiverem contemplado 
suficientemente, a intuição de sua significação virá. 
(LANGER, 1953, p. 407) 
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Figura 39. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 21,5 cm, 2014. 

 
Na etapa que envolveu o compartilhamento entre as minhas 

interpretações e as interpretações do grupo de deficientes visuais 

participantes da minha pesquisa, três referências poéticas foram 

consideráveis. Uma delas foi a obra The blind, da artista francesa Sophie 

Calle, e as outras duas referências vieram de projetos de exposições 

acessíveis para deficientes visuais: uma no Museu do Prado, em Madri, outra 

no Espaço Cultural Metropolitano em Tampico, no México. 
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Fui apresentado por uma amiga à obra da artista francesa Sophie 

Calle. A obra em questão é intitulada The blind, de 1986. Para esta obra, a 

artista fotografou pessoas cegas e as perguntou quais eram suas imagens 

que representavam a beleza. Como resultado,  foram apresentados um 

retrato emoldurado de cada participante (homens e mulheres de idades 

variadas), um outro quadro emoldurado descrevendo suas ideias sobre a 

beleza e uma ou mais fotos coloridas, ilustrando suas descrições. Segundo 

Jess (2011), “The blind explora a imaginação e as experiências daqueles que 

nunca enxergaram interpretado por uma vidente, a artista Sophie Calle”. 

 

 
Figura 40. Detalhe da obra The Blind, da artista francesa Sophie Calle. Fonte: 

https://smallcastle.files.wordpress.com/2011/10/les-aveugles-sophie-calle-hair3.png 2011. 
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Figura 41. Detalhe da obra The Blind, da artista francesa Sophie Calle. Fonte: 

https://smallcastle.files.wordpress.com/2011/10/les-aveugles-sophie-calle-rodin3.png 

2011. 

 

The blind apresenta uma capacidade poética incrível, inclusive me 

referindo à organização das ideias compartilhadas entre os dois universos – 

videntes e deficientes visuais –, e indiscutivelmente foi muito valorosa para 

que eu pensasse numa exposição dos meus resultados apresentados neste 

texto. A combinação da expressão entre as fotografias e os relatos dos 

participantes desconstruiu uma realidade, construindo outra. Sem dúvida é 

uma excelente referência artística, mas na apresentação do meu relatório 

para a qualificação fui orientado para ter o cuidado de não apresentar uma 

obra expositiva de forma inconsistente, em função do curto tempo de uma 
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pesquisa de mestrado. Portanto, essa é uma referência também usarei em 

uma pesquisa futura. 
 

 
Figura 42. Cartaz da exposição Hoy toca el Prado, Museo Nacional del Prado, 

Madri. Acervo pessoal. 2015. 

 

Outra referência poética veio de uma viagem que fiz para a Espanha 

em junho de 2015. Na ocasião visitei o Museu do Prado, em Madri e, entre 
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todas aquelas impressionantes salas uma me chamou a atenção. Tratava-se 

de um espaço reservado para a execução de um projeto denominado Hoy 

toca el Prado. A exposição foi toda montada com reproduções em 3D de seis 

pinturas de artistas como Van der Hamen, Goya, Correggio, e Velázquez, 

para que deficientes visuais, e inclusive videntes, pudessem contemplar a 

imagem através do toque. Algumas dessas pinturas já eram expostas no 

museu pelo método tradicional. 

Fiquei impressionado com a estrutura da exposição. Disponibilizavam 

pares de óculos confeccionados em papel de cor preta para serem utilizados 

pelos videntes, simulando a ausência da visão dos demais visitantes. Todas 

as obras expostas foram impressas pela técnica Didú, desenvolvida por 

pesquisadores espanhóis, onde  

após a imagem em alta definição da pintura ser 
escaneada, a Didú seleciona as texturas e volumes 
mais adequados para serem reproduzidos e que podem 
guiar a mão de um deficiente visual. Depois de quarenta 
horas de trabalho, os elementos definidos são 
impressos com uma tinta especial. Então, é aplicado o 
método químico para gerar volume em elementos 
inicialmente planos. (GARCIA, 2015, s/ p.) 

 
Além dos óculos, a exposição oferecia áudio-guias, descrições das 

obras e material didático adicional impressos em Braille, ou seja, vários 

recursos que permitiam proporcionar uma forma particular de ver e que me 

fizeram identificar essa etapa da minha pesquisa com a proposta do museu. 

Fato semelhante ao que me chamou a atenção para a acessibilidade 

de deficientes visuais na exposição Hoy toca el prado ocorreu com a minha 

terceira referência poética, a exposição A la luz de los dedos: arte para 

invidentes, que aconteceu em 2006 no Espaço Cultural Metropolitano, em 

Tampico, no México. A mostra mexicana foi organizada pelo artista gravador 

Juan Cano e contou com dez impressões feitas com a técnica de colagravura 

trazendo referências dos pontos do Sistema Braille, permitindo igualmente 

que os deficientes visuais percebessem a imagem a partir das diferenças de 

textura ao toque. 
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Figura 43. Detalhe do relevo impresso na pintura da exposição Hoy toca el Prado, 

Museo Nacional del Prado, Madri. Acervo pessoal. 2015. 
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Figura 44. Detalhe da obra A la luz de los dedos: arte para invidentes. Fonte: 

https://www.facebook.com/juancano.v/media_set?set=a.53938602444.62441.583792

444&type=3 2006. 

 

 
Figura 45. Detalhe da obra A la luz de los dedos: arte para invidentes. Fonte: 

https://www.facebook.com/TallerDeGrabadoJuanCano/photos/a.596683580372984.

1073741830.416821791692498/597537993620876/?type=3&theater 2007. 
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As três referências poéticas mencionadas anteriormente, além das 

propostas de acessibilidade de uma comunicação através da imagem, me 

acrescentam profissionalmente também quanto à propriedade relacional da 

arte. Como nos afirma Nicholas Bourriaud,   

a possibilidade de uma arte relacional (uma arte que 
toma como horizonte teórico a esfera das interações 
humanas e seu contexto social mais do que a afirmação 
de um espaço simbólico autônomo e privado) atesta 
uma inversão radical dos objetivos estéticos, culturais e 
políticos postulados pela arte moderna. (BOURRIAUD, 
2009, p. 19-20) 
 

Concordo com Bourriaud porque, na minha opinião, esses atuais 

princípios propostos pela arte contemporânea de se compartilhar ideias, 

linguagens e suas convicções quanto às interações sociais em um sentido 

humano, declaram uma verdadeira transformação naquela imagem 

modernista da arte inatingível, acessível apenas  para grupos minoritários. É 

exatamente esta a minha proposta no compartilhamentos de interpretações 

expostas na segunda etapa da minha pesquisa: a interação humana. 

 

 

4.1 Os relatos e os registros 

 

Os registros dos contatos com os entrevistados foram feitos com uma 

câmera de um aparelho de telefone celular acoplado a um tripé, em uma 

mesa com dois lugares, no interior de uma sala de alvenaria utilizada como 

sala de leitura no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas 

com deficiência visual – CAP-GO. Tal estrutura física nos proporcionou 

privacidade e sigilo, resguardando o participante de possíveis inibições e até 

mesmo constrangimentos durante a participação na pesquisa, uma vez que o 

momento envolveria a oportunidade de expressões de suas particulares 

interpretações. 
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Figura 46. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 21,5 cm, 2014. 

 

Para evitar o comprometimento do rendimento e o aproveitamento 

profissional do participante, as filmagens foram realizadas durante os 

intervalos entre aulas e/ou entre os turnos de funcionamento do referido 

centro de ensino especial. 
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Durante os diálogos entre a minha interpretação e a interpretação do 

grupo de deficientes visuais, inicialmente os entrevistados tiveram acesso, 

através da percepção tátil, à minha forma de expressão – uma matriz de 

gravura combinando o papelão e a cola vinil. As participações na pesquisa 

foram baseadas em suas particulares expressões verbais mediante ao toque 

e todo o professo foi registrado em áudio e vídeo. 
 

 
Figura 47. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 21,5 cm, 2014. 
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Após nos acomodarmos na sala de estudos do CAP-GO, eu iniciava 

a nossa conversa explicando a proposta do compartilhamento entre as 

nossas interpretações: “Muito bem. Neste momento, eu vou compartilhar com 

você a minha interpretação de uma imagem. Essa minha interpretação não 

foi feita verbalmente nem redigida em um texto. Essa interpretação foi 

expressa em forma de um objeto, uma matriz de gravura, feita com a 

combinação de dois materiais considerados alternativos quando comparados 

às tradicionais chapas utilizadas para gravuras em metal, e madeiras 

utilizadas para as xilogravuras. Os materiais que me permitiram a elaboração 

dessa matriz são o papelão e a cola vinil. Você tocará em uma placa de 

papelão, coberta com algumas camadas de cola vinil, onde uma imagem foi 

desenhada e em seguida gravada, utilizando como ferramenta de gravação, 

um estilete. Ou seja, eu vou compartilhar com você essa minha interpretação 

em forma de matriz de gravura e eu quero que você compartilhe comigo, 

suas ideias, suas sensações, sua interpretação a partir desse material que 

você vai tocar.” 

 

 

4.2 Uma interpretação de acordo com a percepção tátil 

 

Propor para o deficiente visual uma etapa de exploração tátil de parte 

do processo de uma obra de arte me proporcionou um diálogo com as 

reflexões do historiador e crítico americano Bernard Berenson. Ele dispensa 

algumas páginas de um de seus livros proferindo sobre o valor tátil da 

imagem, e tudo isso se tornou para mim de certa forma tão irônico, mas ao 

mesmo tempo tão interessante, porque o autor explica exatamente que é o 

valor tátil que faz com que uma representação visual não seja um simples 

artefato e sim reconhecida como obra de arte. E eu uso o termo “ironia” 

porque quando poderíamos imaginar que o sentido que normalmente o 

deficiente visual utiliza como recurso de conhecimento, de entendimento, 

seria um dos aspectos filosóficos mais relevantes para as poéticas visuais? 

Os valores táteis são encontrados em representações 
de objetos sólidos quando comunicados, não como 
meras reproduções, mas de modo a incitar a 
imaginação a sentir seu volume, a avaliar seu peso, a 
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compreender sua resistência potencial, a medir sua 
distância de nós, e a encorajar-nos, sempre 
imaginativamente, a entrarmos em contato íntimo com 
eles, a entendê-los, a cingi-los, a rodeá-los. 
(BERENSON, 1972, p. 61-62) 
Os valores táteis são enriquecedores e não estimulam 
apenas admiração, mas dão gratificação e alegria. (...) 
Através de todas as épocas, e em todo lugar, sempre 
que uma representação visual seja reconhecida como 
obra de arte e não como simples artefato, não importa 
quão elaborado, elegante e surpreendente, ela possui 
valores táteis. Pode ter muito mais além disso, que seja 
de maior ou menor importância ou absolutamente de 
nenhuma, mas para ser aceita como obra de arte estas 
outras atrações devem repousar numa base de valores 
táteis, ou estar em conexão íntima com eles. (...) É 
assim que em certas fases da arte quase não existe 
nada exceto valores táteis para justificar sua fealdade, 
seu desajeitamento, sua falta de proporção e o grotesco 
de sua expressão. (...) Omitimos suas deficiências 
porque elas nos vitalizam com uma transmissão de 
energia que seria esmagadora se não fosse pelo fato 
importante de pertencerem ao reino de sensações 
ideadas e não da realidade. (BERENSON, 1972, p. 64) 

 
Bernard Berenson já criticava uma postura social defensiva e taxativa 

de classificar um objeto visível como “visualmente agradável” ou o contrário, 

limitando esse objeto à condição de símbolo. Mas quando eu penso no 

deficiente visual, essa postura na maioria das vezes torna-se inexistente uma 

vez que esse indivíduo normalmente depende de uma descrição baseada na 

interpretação de um indivíduo vidente, e aí sim, podendo interferir na sua 

própria interpretação. 

A luta para manter-nos vivos em um universo onde 
temos de defender-nos incessantemente de qualquer 
tipo de pressão e ameaça de fora, fez de nós criaturas 
que, com raras exceções, percebem em um objeto 
visível apenas aquelas feições que possam servir-nos 
ou desservir-nos, que devemos evitar e das quais 
devemos nos aproximar. Para a maioria de nós esse 
objeto é reduzido a um mero sinal. (BERENSON, 1972, 
p. 61-62) 
 

Pensei então na minha atividade como pesquisador em arte, 

independente de voltado para um público vidente ou não, como um sujeito 

capaz de destacar um sentido diferente para um simples símbolo, 
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concordando com Berenson quanto à habilidade do artista para expressar 

através da imagem algo que transcenda a percepção visual. 

O artista intuitivamente reanima o sinal, a cifra em que o 
objeto se tornou, para o que imagina ser a plenitude de 
seu próprio ser. Ele vê a configuração completa, 
percebe a necessidade orgânica de todo o contorno, de 
todo ponto de sombra e todo toque de cor. (...) Para o 
artista as meras configurações dos objetos não o 
satisfazem. Ele próprio precisa vivê-los e ser capaz de 
comunicá-los em termos que sejam enriquecedores; e 
estes termos são primeiro os valores táteis. Essa 
representação particular de configurações é além disso 
aquilo que queremos dizer com a palavra “forma”. A 
forma não deve ser confundida com a configuração. A 
forma é uma qualidade que está além do conhecimento 
comum. (...) É aquela radiância de dentro, que a 
configuração atinge quando em uma dada situação ela 
se realiza completamente. (...) A forma é o aspecto 
enriquecedor das coisas visíveis. (...) A palavra “forma” 
significa valores táteis primeiro e antes de tudo, e que 
estas duas denominações são encontradas com 
frequência como sinônimos. (BERENSON, 1972, p. 63) 

 

 
Figura 48. Detalhe de uma das matrizes de encavo apresentadas aos participantes da 

pesquisa. Acervo pessoal. 2015. 
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Figura 49. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 22,5 cm, 2014. 

 
Pois bem. Após minha explicação sobre como seria o processo de 

interpretação da imagem na matriz, eu mostrava o objeto para a câmera e 

então o posicionava sobre a mesa, em frente ao participante dizendo: “Esteja 

à vontade para dizer o que você quiser, o que lhe vier à cabeça.” Esse 

momento das entrevistas me fez lembrar de uma reflexão de Susanne K. 

Langer quanto à abstração da forma: 

As formas são ou abstrações vazias, ou têm conteúdo; 
e as formas artísticas têm um conteúdo, muito especial, 
a saber, seu importe. São formas logicamente 
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expressivas, ou significantes. São símbolos para a 
articulação do sentimento e transmitem o padrão 
fugidio, no entanto familiar, da senciência. E, enquanto 
formas essencialmente simbólicas, residem numa 
dimensão diferente da dos objetos físicos enquanto tais. 
Elas pertencem à mesma categoria da linguagem, 
embora sua forma lógica seja diferente, e do mito e 
sonho, embora sua função não seja a mesma. Nisso 
reside a “estranheza” ou “alteridade” que caracteriza um 
objeto artístico. (...) A forma é dada imediatamente à 
percepção, porém ela vai além de si mesma. (LANGER, 
1953, p. 54) 
 

 
Figura 50. Detalhe do momento da exploração tátil de uma das matrizes. Acervo pessoal. 

2015. 

Inevitavelmente, após alguns segundos de exploração tátil da matriz, 

o participante se dirigia a mim com alguma pergunta do tipo “Isso é a imagem 

de um/a...?”. O participante da pesquisa já tinha uma preocupação em não 

pecar numa definição do conteúdo representado naquela imagem, muito 

provavelmente por se tratar de uma interpretação de uma forma artística. 

Todos os entrevistados iniciavam meio que com um “respeito” a todo aquele 

importe da obra de arte. A princípio, eles se preocupavam em dizer, com uma 
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certa precisão, o que eu queria expressar ali. Eu seguia dizendo que não 

havia certo nem errado e que não poderia descrever o que era, exatamente 

pare evitar que a minha interpretação pudesse interferir nas suas, porque a 

minha intenção era obter opiniões sobre sua subjetividade, e não opiniões 

quanto ao objeto em si, uma vez que o que eu compartilhava com eles era 

uma interpretação a partir de uma linguagem com uma forma lógica 

diferenciada da linguagem verbal. A partir daí, o participante continuava 

tocando a matriz e posteriormente seguia com suas explanações verbais. 

 

 

4.3 As interpretações 

 

Eu passei a mão aqui e pensei “é uma árvore”, e já veio 
na minha memória visual, porque eu já enxerguei, né?, 
uma plantinha dentro de um vaso... essa foi a ideia que 
eu tive. Aqui, olha, é como se tivesse um caule, dentro 
aqui do vaso. E aqui, vem tipo a copa da planta. (J. A.) 

 

Esse é mais difícil, assim... Esse baixo relevo... Eu 
achei um olho aqui, mas não sei se é olho. Está 
parecendo um olho. A princípio dá uma ideia de um 
rosto, mas eu sei que não é rosto. Aqui dá impressão de 
uma testa, isso aqui, um nariz, ao mesmo tempo parece 
que... Aqui dá impressão de uma boca... Isso aqui dá 
impressão de um bigode... Eu percebi um rosto. Não sei 
se é isso que... Uma boca assim, meio que 
entreaberta... Um queixo grande... Me lembra uma 
escultura. Ao mesmo tempo me dá uma impressão de 
uma coisa bem subjetiva, bem moderna, mais abstrato... 
É, dá impressão de bem abstrato, mesmo, que não 
forma nada. Pelos traços, me lembra um rosto, assim... 
Dá essa impressão. E ao mesmo tempo parece um 
desenho muito subjetivo, abstrato, aquele que só vai 
fazendo os traços assim... Tipo, foi riscando à mão livre, 
sem pensar em forma. Principalmente aqui embaixo. 
Aqui que bagunçou tudo. Não consigo nem perceber. 
Aqui lembra uma figura geométrica... um triângulo 
comprido, quase um cone. Aqui em cima eu percebo 
tipo uma moldura trabalhada aqui nas pontas. Essa 
parte aqui que tem a moldura e depois o que me lembra 
um rosto aqui circular, aqui no meio, essa parte aqui dá 
impressão de um iluminado, tipo quando tem alguma 
figura sacra, assim, que vem aquela aura... E a moldura, 
dá impressão que é só em cima. (M. E.) 
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Bom... A princípio, o contorno externo me lembra uma 
cabeça... e aqui descendo, um ombro... Ou talvez copa 
de uma árvore, não sei. É... ao mesmo tempo que 
parece uma árvore ou um tronco, parece também igual 
a um rosto. Parece um rosto também, mas não de uma 
forma tão definida. Aqui (tateando a parte superior da 
imagem, descendo para a inferior) já seria mais ou 
menos uma testa, bochecha, boca... Na verdade eu não 
estou conseguindo definir. É o que realmente a minha 
impressão está passando. Por incrível que pareça eu 
não estou conseguindo uma dica para falar com 
segurança o que está representando, certo? É eu 
poderia te dizer “um quadro”, que seria um quadro ou de 
uma foto de pessoa ou de uma árvore, que as duas 
coisas me... elas subjetivamente me confundem, elas se 
confundem, entre si. Me parece os olhos aqui... Me 
parece boca... É, para uma imaginação do que 
podemos dizer “fértil”, aqui seria testa, os olhos, o nariz, 
as bochechas, logo depois viria a boca... tem uns 
espaços parecidos com esse onde eu poderia dizer que 
viria o cabelo, aqui poderia ser bigode, barba... Então eu 
estou assim... Bom... E se eu transferir para a árvore, 
talvez seja uma... uma caricatura, assim, a árvore 
quando você personaliza, né, coloca vida... como 
pessoa... como personificar. Aqui poderia estar vindo a 
árvore, o tronco, aqui já chega a terra, o solo... Mas está 
me parecendo mais essa questão humana, certo? Aqui 
o pescoço, já descendo aqui... É isso. (L. G.) 

 
Não sei se é porque... Como é desconhecido, eu estou 
imaginando várias coisas. Porque, a princípio, é como 
se eu estivesse transpondo a imagem, como se eu 
estivesse passando por uma estrada, um local que é 
diferente pra mim, que eu não teria ido antes. Aí, no 
decorrer dessa caminhada, me veio a ideia de um rosto. 
Mas aí já não seria um rosto de um ser humano. Pra 
mim seria algo assim..., um animal..., várias coisas 
assim. E ao mesmo tempo seria algo como um sol, 
alguma coisa desse tipo assim... E me vem à mente 
assim, quando eu vou..., quando alguém faz a descrição 
de um objeto..., e na minha mente vem de outra forma. 
Eu tentei entender daquela forma que a pessoa falou, 
mas parece que a minha cabeça não conseguiu 
acompanhar. Aí fica como se eu tivesse feito a minha 
própria imagem mental. Foi isso que eu consegui 
captar. De repente vem a imagem como se tivessem 
flores... (G. A.) 
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Realmente não dá pra eu definir, para falar para você o 
que é. Eu tenho essa dificuldade de identificar 
desenhos. Talvez pela falta de reabilitação quando 
criança, de estimulação precoce... (L. A.) 

 

 
Figura 51. Detalhe do momento da exploração tátil de uma das matrizes. Acervo pessoal. 

2015. 

 
E quando eu perguntei se a imagem provocava alguma sensação: 

 
Olha, a gente fica sem..., sem... É uma curiosidade. 
Porque a gente fica curiosa para saber realmente o que 
é. “É isso mesmo que eu estou pensando...? Realmente 
é isso que está sendo retratado aqui ou não...?” É... isso 
dá certa ansiedade porque a gente fica curiosa para 
saber o que realmente essa imagem foi..., quem a fez, o 
que pensou. E isso fica...: “Será que eu estou certa? 
Será que é por aí mesmo...?” É aí que faz sentido a 
questão de compartilhar a interpretação. “Que 
impressão você quer demonstrar aqui...?” É a 
necessidade que a gente tem de estar sempre 
compartilhando. Porque a interpretação, cada um tem a 
sua. E a visão de cada um, mesmo a minha sendo tátil, 
se você também tatear, você vai ter uma “outra” visão. 
Então cada pessoa, se for enxergando, cada uma tem 



	   71	  

um olhar, e se for tateando, cada um tem um olhar... um 
olhar através do tato, certo? Então eu acho que tudo na 
vida tem que ser compartilhado, mesmo, porque cada 
pessoa é única, né? Cada ideia, cada pessoa, ela busca 
o que vem de dentro e “o que vem de dentro” é único, é 
a essência. E geralmente as pessoas jogam na arte a 
essência. É por aí, moço. Se é o que eu estou 
imaginando eu não sei, mas que me passou isso, uma... 
É a nossa mente. (L. G.) 
 

 
Figura 52. Detalhe do momento da exploração tátil de uma das matrizes. Acervo 

pessoal. 2015. 
 

 Ainda sobre quando os participantes explicaram as sensações: 
 
É a maravilha da descoberta, de poder descobrir, 
mesmo desprovido de certos detalhes. Na verdade, 
assim, como você não tem aquela possibilidade de 
visualizar realmente como é o objeto, eu por exemplo 
entendo assim, a gente vai criando a própria imagem de 
tudo que se descreve, eu vou criar dentro daquele 
mundo que eu tenho a possibilidade, eu estou criando a 
minha própria imagem. Talvez a gente vai caminhar por 
uma situação em que vai ser diferente porque cada 
pessoa que tem o que seria uma perda da visão, ele vai 
interpretar de uma outra forma. Mesmo entre um cego e 
outro, ele não vai ter a mesma interpretação que a 
minha. (...) E isso dá uma sensação de poder, de poder 
em forma de conhecimento, de adquirir experiência 
através de cada desenho, de cada imagem e, com o 
tempo, às vezes você já pode tocar e dizer: “É isso 
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aqui.” Você vai aprender a vivenciar as formas até 
chegar à totalidade. (G. A.) 
 
É uma sensação de não ter tido oportunidades, mesmo. 
Um sensação de frustração. De não ter tido 
oportunidade de trabalhar a subjetividade. Eu não 
trabalhei isso e isso me prejudica porque eu sou uma 
pessoa que valoriza muito o “subjetivo”, sei da 
importância..., mas às vezes tenho até uma aversão a 
ele pelo fato de não ter tido acesso, então você prefere 
não buscá-lo muito. (L. A.) 

 

 
Figura 53. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 22,5 cm, 2014. 
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Uma das participantes, que também é professora no CAP-GO e 

trabalha diretamente com o aluno deficiente visual, expressou uma 

preocupação pessoal e profissional. 

A textura está boa. Tanto da gravura, quanto deste 
contorno aqui... Só que o desenho, às vezes, para a 
gente só tocar, a figura bidimensional fica mais difícil 
para a gente entender sozinho, sem ajuda, sem uma 
descrição. Mas a textura está boa. Tanto da imagem, 
quanto deste fundo aqui (apontando para o topo da 
matriz), dá para perceber bem ao tato. (...) Dá para 
trabalhar com o deficiente mas, dependendo da gravura, 
vamos precisar de uma descrição. (J. A.) 
 

 

 

4.4 A matriz de encavo e a matriz de colagravura 

 

Em certo momento dos registros em áudio e vídeo com os 

participantes da pesquisa atual, eu interrompia a exploração tátil da matriz de 

encavo: “Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, a matriz foi feita em 

encavo, então, a imagem que nós videntes temos acesso, é feita na parte 

que está rebaixada. Para vocês, há muita diferença quando pegam uma 

imagem que está rebaixada? Porque estou vendo que você está envolvido 

com essa parte da matriz que está elevada, que está em relevo, porque é 

assim que você está acostumado a ler Braille e tudo mais. Então para você 

fica mais fácil entender uma imagem assim, na parte em relevo, na parte 

elevada?” 

A resposta, geralmente unânime, vinha rápida com algo como: “Sim. 

É mais fácil.” 

Uma das participantes, após essa minha informação, continuou:  

Agora, este rebaixamento aqui, agora que você está me 
falando, eu posso perceber para entender os detalhes, 
porque aqui eu passei as mãos em um todo. Agora que 
você me falou, eu posso observar para ver se eu 
entendo as partes, para ver se é mesmo uma árvore. (J. 
A.) 
 

Alguns dos resultados do nosso compartilhamento de interpretações 

me proporcionaram materiais para pensar uma próxima pesquisa. Tenho um 
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novo projeto que teve início com essa etapa das entrevistas onde eu 

apresentava ao participante uma segunda matriz, do mesmo material, mas 

agora de colagravura, uma técnica em que ocorre o contrário da gravação 

por retirada de parte da superfície do material, como acontece na matriz de 

encavo. No caso da matriz de colagravura os materiais foram adicionados, 

foram colados sobre a superfície da base. 

Após o primeiro contato com essa segunda matriz, vieram os 

primeiros comentários. 

 

 
Figura 54. Detalhe da matriz de colagravura apresentada aos participantes. Acervo pessoal. 

2015. 

 
Tem diferença. Esta textura aqui é bem mais acentuada. 
(J. A.) 
 
Esse fica bem melhor, assim, de perceber, em alto 
relevo. Muito melhor. Mais nítido. Consegue perceber o 
formato mais definido. O relevo, quando é alto o relevo, 
é mais fácil identificar, parece que fica mais nítido, 
assim... os traços. (M. E.) 
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De outra participante, quase que automaticamente ao tocar a matriz 

de colagravura, estampando um sorriso: 

 Pra mim é a mesma gravura, só invertida. Certo? É a 

mesma imagem. Parece que você colocou essa parte 

por cima (apontando para os cabelos). Se não a 

mesma, idêntica..., ela é..., na minha imagem ficou um 

rosto novamente. Cabelo, olhos, nariz, boca, a 

impressão do bigode aqui..., aqui está parecendo 

orelhas... (L. G.) 

 

De repente aqui eu vejo um corpo... Uma pessoa 

deitada e aqui as mãos, onde aparecem os dedos. E 

aqui embaixo, os dois pés. Mas não é de afirmar, não. 

(L. A.) 

 

 
Figura 55. Detalhe do momento da exploração tátil de uma matriz de colagravura 

apresentada aos participantes. Acervo pessoal. 2015. 
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Após o contato com a matriz de colagravura, a quantidade de 

detalhes percebidos e expostos na interpretação da imagem aumentou 

consideravelmente. 

Eu continuo achando que isto aqui é uma árvore e esta 
parte aqui (apontando para a parte inferior da matriz), 
para mim, são as raízes dela. Aqui, subindo o caule, os 
galhos... Aqui, para mim são as folhas. Aqui (apontando 
para o centro), aqui não é folha... Aqui é como se fosse 
a copa da árvore. Agora, este detalhezinho aqui, para 
mim é um passarinho. É... Essa textura aqui ficou bem 
mais acentuada, bem mais fácil de sentir. Continua uma 
árvore, pássaros, folhas... Para mim aqui são 
passarinhos. Os bicos deles, as perninhas, o corpo... (J. 
A.) 
 
Dá impressão de rosto, de novo. É... dá impressão de 
rosto novamente. Esta parte aqui de cima: o cabelo, 
com um pouco de franja e um repartidinho... Uma testa 
bem grande, uma sobrancelha, os olhos... um nariz 
esborrachado... uma boca, meio, um pouquinho 
aberta... um queixo grande também... E aqui é como se 
começasse o pescoço, o ombro e aqui, liso, não dá pra 
ver nada. Dá impressão de um rosto pensativo, assim, 
pensando na vida... E aqui (apontando para a parte 
inferior da matriz) não me deu impressão igual a outra 
assim, de abstrato, não. Parece que quer mostrar 
mesmo alguma coisa. Não sei se é o que eu percebi. 
Parece que ele está mais definido que o outro. São 
traços mais definidos. Não está tão solto, tão moderno, 
assim... E os dois quadros, dão impressão de alguma 
coisa que lembram trabalho de museu, sabe? Parece 
que tirou foto de uma coisa que estava num museu, 
uma coisa mais parada, mais estática... não dá uma 
sensação de movimento. Isso aqui não tem jeito de não 
ser um rosto. Eu vejo aqui a sobrancelha e o olho 
perfeito. O nariz, descendo aqui... até as curvinhas do 
nariz, apesar dele ser muito grande e esborrachado... 
Uma boca assim, meio que emburrada... E dá 
impressão... O cabelo, dá impressão de mulher, um 
cabelinho assim meio Chanel, mas aqui pra baixo, 
parece boca de homem. Parece aqueles homens 
antigos que tinham meio cara de mulher, sabe? Aquelas 
fotos antigas...? Então, é isso. (M. E.) 
 
Essa parece mais clara, não sei. Me dá uma imagem 
mais clara. Mais definida de ser um rosto... Não sei... 
Talvez pelo fato de eu já ter pego o outro... Parece que 
quando fica em relevo, destaca mais. Esse material é a 
mesma coisa, mas esse é mais fácil de tatear e 
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perceber o que está desenhado. Vou continuar com a 
minha ideia de que é um rosto. (L. G.) 
 

Em um terceiro momento, eu apresentei as duas matrizes juntas, ao 

participante. Expliquei que ambas, embora fossem de técnicas diferentes – 

uma é matriz de encavo e a outra é uma matriz de colagravura –, tratavam de 

expressar a mesma imagem. 

Pedi aos participantes que comparassem as duas técnicas e me 

dissessem se as interpretações continuavam as mesmas, se uma técnica 

acrescentava ou não à interpretação da outra. 

 

 
Figura 56. Detalhe do momento da exploração tátil das duas matrizes – encavo e 

colagravura. Acervo pessoal. 2015. 

 

Esta aqui (apontando para a matriz de encavo) é mais 
difícil de entender. Esta outra, é mais fácil, por conta da 
diferença de textura. (J. A.) 
 
Assim (apontando para a matriz de encavo), fica muito 
mais difícil. O olho fica tão bagunçado... Aqui ficou difícil 
de achar o nariz. (M. E.) 
 
Bom..., a sensação, é assim... Esta aqui (apontando 
para a matriz de encavo) traz mais ansiedade, por ser 
mais... por estar mais difícil de interpretar, mesmo 
tateando. Porque esta aqui (apontando para a de 
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colagravura) o relevo, ela te traz logo, talvez pelo fato 
do cego de já estar acostumado a trabalhar com o 
relevo, ela me deu mais tranquilidade. Então pra gente, 
o que é mais, o que não está tão definido ou que tem 
texturas tão diferenciadas, então às vezes a gente 
mistura um pouco e demora mais para identificar. 
Enquanto que a de relevo, simplesmente quando passei 
a mão, a gente define com mais facilidade o que é. (L. 
G.) 
 

E uma das professoras, mais uma vez fazendo referência à sua 

atividade profissional, completou: 

Esta de encavo, para mim que tenho mais familiaridade, 
vejo que para o aluno que está em fase de 
aprendizagem, é mais difícil para ele entender. O 
formato é difícil. Se o aluno nuca viu, é difícil dele 
entender, mas a textura está menos acentuada, sabe? 
Mas eu também penso nos deficientes visuais como um 
todo. Antigamente os deficientes quase não tinham 
acesso aos desenhos, às figuras, às imagens. Mesmo 
adultos, se você colocar nas mãos deles hoje, a maioria 
não vai nem imaginar o que é isso. O que não teve os 
outros sentidos estimulados, terá mais dificuldade ainda 
do que o que foi estimulado. (J. A.) 
 

Para complementar a interpretação de uma das matrizes, em relação 

à outra, expliquei que o participante deveria se lembrar da necessidade de 

fazer uma transposição da imagem em relevo, para a imagem em encavo. O 

que ele havia percebido na segunda matriz, em relevo, na primeira matriz, 

apareceria rebaixado. 

Na ocasião, questionei o participante se a partir do contato com as 

duas matrizes houve diferença na sua interpretação. O quanto acrescenta, o 

quanto atrapalha se não houver uma descrição para que ele tenha uma 

interpretação próxima da minha, da que eu quis lhe transmitir. 

Eu acho muito importante explorar, antes de qualquer 
descrição, para ajudar a perceber, a sentir, sem 
influência nenhuma. Nesta matriz (apontando para a 
matriz de encavo) eu fiquei muito insegura. Agora, esta 
aqui, ficou mais definida. Aí, depois que a pessoa já 
explorou, que já tem uma imagem, que já fez a 
interpretação, depois a descrição é fundamental, porque 
aí, você vai perceber detalhes. Enriquece muito. Sem a 
descrição eu não tinha percebido as orelhas, o bigode... 
Tirou a dúvida. Talvez, se o baixo relevo fosse mais 
baixo, mais rebaixado, às vezes ajudaria. Essa primeira 
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matriz também me deixou em dúvida porque ao mesmo 
tempo que eu percebia que era um rosto, dava 
impressão também de uma copa bem grande de uma 
árvore, sei, lá, tipo uma mangueira, e descendo, o 
tronco e aqui, as raízes. Na outra, é mais definido, é 
bem claro. Vocês não têm ideia da riqueza que é 
perceber um desenho no tato. É perfeito assim. Você 
pode imaginar exatamente o jeito que é. (M. E.) 
 
Eu acho que uma complementa a outra. Eu acho que, 
inclusive, deve-se trabalhar as duas porque, esta (matriz 
de colagravura), você já entrega e a pessoa percebe 
logo. Mas eu acho que as duas, num trabalho deve ser 
utilizado para esse “desenvolver” do tato, esse “sentir” 
do tato... Ele tem que perceber tanto o que está claro 
quanto o que está indefinido. (L. G.) 
 

 Outra fala da ensaísta Susanne K. Langer, agora em relação à 

representação e a articulação visual do objeto, me provoca uma 

consideração sobre esse assunto para o participante deficiente visual nesse 

momento da minha pesquisa:  

A representação, em outras palavras, tem a finalidade 
de criar formas individuais em relação visível umas com 
as outras. Ela faz com que a imaginação, ajude a visão 
a estabelecer proporções virtuais, ligações e pontos 
focais. A sugestão dos objetos familiares, usados dessa 
maneira, é essencialmente um recurso para construir 
volumes, distâncias, planos de visão e o espaço entre 
eles; e, como tal, é um fator genuinamente artístico. 
(LANGER, 1953, p. 80) 
 

 Percebi que a finalidade da representação em criar formas não se 

aplica apenas numa relação visível. No caso de um contato onde o 

participante da pesquisa não utilizava da visão, também ocorria a criação de 

formas, mas nesse caso, essencialmente muito mais virtuais do que visíveis 

e nem por isso, discordantes da composição original que foi compartilhada 

com eles. A diferença nesse caso foi que, para uma percepção fiel à minha 

interpretação em forma de matriz de gravura, o deficiente visual utilizou de 

recursos independentes da sugestão de assimilação de objetos familiares, e 

sim, de simples descrições. 
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Figura 57. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 20 cm, 2014. 

 

 

4.5 A textura e a cor 

 

Trabalhando no CAP-GO com o ensino de arte em turmas de 

educação infantil e alfabetização, tenho contato com alunos, no momento em 
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que estão sendo alfabetizados em Braille. Antes de passarem para a grafia 

no Sistema Braille, os alunos recebem aulas de estimulação tátil, exatamente 

para aguçar a sensibilidade da ponta dos dedos. Ou seja, independente da 

idade, independente do grau de limitação sensorial da visão, todos os 

indivíduos que são alfabetizados em Braille, desenvolvem grande habilidade 

tátil para as mais variadas texturas. 

Entendendo a importância das diferenças de textura, das diferenças 

de relevo para o público deficiente visual, permito-me fazer aqui uma 

referência ao crítico americano Bernard Berenson quando o mesmo exprime 

algumas ideias sobre a cor porque posteriormente mencionarei a fala de uma 

das entrevistadas relacionando os dois assuntos. De acordo com Berenson, 

onde a obra de arte é encarada como existente em um 
reino de sensações ideadas e não de sensações como 
aquelas experimentadas no mundo de cada dia, a cor é 
um assunto difícil de ser tratado. Pois a cor pertence ao 
mundo de sensações imediatamente presentes e não 
apenas imaginadas, e só é menos material do que o 
gosto, o olfato ou o tato, porque é percebida por um dos 
dois sentidos que transmitem por sinais, relatam e 
informam, e não pelos três mais canibais. (BERENSON, 
1972, p. 76-77) 
 

Se o autor nos fala que “a cor pertence ao mundo de sensações 

imediatamente presentes e não apenas imaginadas”, ele nos lembra que as 

cores, para os videntes, são percebidas de forma praticamente instantânea. 

Agora, imagine para os deficientes visuais. Para eles, a cor se restringe a 

uma referência a partir de um interlocutor – que a descreve, que a relata –, 

ou então uma referência de sua própria memória visual – me referindo, nesse 

caso a indivíduos que se percebem com uma limitação sensorial adquirida 

após algum tempo de contato com as variações cromáticas. 

No caso da análise de uma matriz de gravura, tanto para videntes 

quanto para deficientes visuais, a última informação relevante seria a cor. O 

que importaria nesse objeto seriam suas características que proporcionam os 

detalhes da impressão final, da gravura em si e, aí sim, uma vez impresso, 

seria destacado um valor para a sua cor. 

Durante a minha pesquisa, um dos depoimentos chamou a minha 

atenção para uma relação entre textura e cor, no universo dos deficientes 
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visuais. Ao apresentar uma matriz de encavo, elaborada com papelão e cola 

vinil, após uma exploração tátil preliminar de uma das participantes, descrevi 

a imagem, dizendo que se tratava de uma imagem de mulher, com cabelos 

lisos e com o comprimento na altura dos ombros. A participante iniciou seus 

apontamentos. 

E o interessante é a influência da textura relacionada à 
cor, não é?, porque dá a impressão de, sabe aquele 
cabelo desbotado, meio branco, meio loiro...? Na outra 
(matriz de colagravura), aquela em relevo, eu já fui 
percebendo um cabelo escuro, um cabelo preto. E aqui 
(apontando para a região da testa da mulher gravada na 
matriz), como é mais sedosa a textura, dá a impressão 
que o rosto está assim, meio brilhando, sabe? Como se 
tivesse passado creme agora? É isso. O baixo relevo dá 
impressão de branco, de desbotado. Não sei se é 
porque a outra textura é mais sedosa, mais brilhante... 
(M. E.) 
 

 
Figura 58. Detalhe do momento da exploração tátil da matriz que gerou uma interpretação 

sobre a relação entre textura e cor. Acervo pessoal. 2015. 
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Da mesma matriz, outra participante constatou:  
 

Pra mim não traz essa imagem de cabelo branco. 
Inclusive pra mim é uma pessoa jovem. Jovem e com o 
cabelo mais escuro. Não vou te falar “pretinho” ou 
“castanho escuro”, mas escuro. Um cabelo com volume 
e um rosto mais jovem. (L. G.) 
 

E foi interessantíssimo comparar o que as participantes relatam sobre 

a textura na cor dos cabelos porque Berenson exprime uma associação tão 

particular e ao mesmo tempo tão singular para o universo imagético da 

entrevistada. 

O problema da cor nas artes figurativas bem como em 
outras artes de representação visual é complicado. (...) 
A cor é subordinada à forma e ao movimento; como, por 
exemplo, o cabelo na cabeça, tão ornamental e 
transfigurador, está subordinado ao crânio e à face. A 
justiça da comparação é reforçada pelo fato que, como 
o cabelo humano, a cor pode prolongar por algum 
tempo uma animação sepulcral própria, depois que a 
vida espiritual e física abandonou o corpo. A cor pode 
sobreviver à maioria das outras feições de uma arte 
decadente. (BERENSON, 1972, p. 79) 
 

Entendi nessa interpretação que a sutileza na diferença das texturas, 

proporcionava uma ideia de cor, nesse caso, cores claras, sem contrastes, 

confirmando o que o autor defende quanto à cor estar subordinada à forma. 

Quanto menor a diferença de relevo, menos contraste. Essa foi uma 

informação importante que me fez reavaliar técnicas tanto para a adaptação 

de materiais para as aulas de arte com os meus alunos, quanto para 

reelaborar projetos para próximas pesquisas. 
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Figura 59. Matriz de papelão e cola vinil, 26 x 22,5 cm, 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa minha pesquisa, comprovei a eficiência da combinação de dois 

materiais considerados alternativos para a elaboração de matrizes de gravura 

– o papelão e a cola vinil. 

A partir do momento que fiz a escolha por testar os resultados desses 

dois materiais, toda a minha vivência após alguns anos no ateliê, permitiu 

que eu desenvolvesse uma produção proporcionando um compartilhamento 

poético entre dois universos distintos – videntes e deficientes visuais – 

porque me vejo como um artista-pesquisador e, como tal, tenho consciência 

de meu trabalho como comunicador, porque comunicamos sentimentos e 

sensações. 

Sobre a minha produção plástica, notei que a realidade e a fantasia 

passam pelas ferramentas, pelas mãos, pelas pontas dos dedos, e essas 

mãos compõem um espaço de interpretação ao mesmo tempo que um 

espaço poético porque quando trabalho na elaboração das minhas imagens, 

componho ideias combinando côncavo e convexo, relevo e textura. 

Até aqui o que aconteceu foi só um primeiro contato entre o universo 

dos videntes e dos deficientes visuais. Houve apenas um compartilhamento 

sobre as nossas interpretações. Para um próximo projeto pretendo 

desenvolver uma produção que me permita trabalhar de uma forma mais 

ampla a relação entre imagem e espectador. 

Após alguns anos trabalhando a disciplina de Arte com o espectador  

deficiente visual, posso afirmar que “tocar” é outra maneira de ver, uma forma 

de se conectar com o mundo das imagens. É tocar para ver. 
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GALERIA 
 

 

 
Sem título 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
26 x 21,5 cm 
2014 
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“Velencoso” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
26 x 21,5 cm 
2014 
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Sem título. 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
26 x 21,5 cm 
2014 
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“Verdú” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
26 x 21,5 cm 
2014 
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“Efígie IV” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
26 x 22,5 cm 
2014 
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“Efígie VI” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
26 x 22,5 cm 
2014 
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“Efígie VII” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
26 x 22,5 cm 
2014 
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“Efígie VIII” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
24,5 x 19 cm 
2014 
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“Virilidades II” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
35 x 29 cm 
2014 
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“Virilidades III” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
38,5 x 29 cm 
2014 
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Virilidades IV” 
Impressão em relevo – papelão, cola vinil e vinil adesivo 
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26 x 10,5 cm 
2014 

 

 

 
“Virilidades V” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
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30 x 20,5 cm 
2014 

 
 

 
“Virilidades VI” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
30 x 26 cm 
2014 
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“Virilidades VII” 
Impressão em encavo – papelão e cola vinil 
30 x 26 cm 
2014 
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