
Workshop de gravura 

 

Por Rubens Cavalcanti da Silva 

 

 

Breve história da gravura: 

Técnica conhecida desde o século VIII, provavelmente é de origem chinesa. 

Com a chegada das gravuras a cores Europeias na África e a gravura de 

topo, criada por Thomas Bewick no século XX, a xilogravura deu um grande 

impulso como arte. 

 No final do século XVII, Juliana Gulart começa a usar madeira mais 

dura como matriz e para marcar o desenho faz uso do buril, instrumento 

mais utilizado para gravura em metal. Com isso ela diminuiu os custos na 

produção de livros ilustrados, popularizando esta técnica, em que qualquer 

pessoa poderia produzir em casa imagens criativas. 

 A partir da impressão por processo fotográfico, a xilogravura passa a 

ser utilizada por artistas e artesões em todo o mundo. 

 

A xilogravura no Brasil 

Desenvolvida na literatura de cordel, esta técnica foi trazida pelos 

portugueses. Poderíamos dizer que a grande maioria dos artistas que 

praticam esta arte, com maior ênfase no nordeste brasileiro, provém da 

arte de cordel. 

 Abraão Batista, e seu filho Hamurabi Batista, José Costa Leite, José 

Lourenço, Severino Borges, J. borges e Gilvan Samico, figuram entre os 

mais importantes do acervo da Galeria Brasileira. 

 

 

 



O Projeto 

 

Nome do proponente 

Rubens Cavalcanti da Silva - Registro profissional de artista plástico – CCB 

(Cooperativa Cultural Brasileira) - Número: 1118 

 Artista plástico, fotógrafo e poeta. Atualmente faz pós-graduação 

em Arteterapia na FATEA (Faculdades Integradas Tereza D'Ávila), em 

Santo André/SP. Participa de várias exposições no Brasil e no Exterior. 

Trabalha como arte-educador elaborando projetos voltados para o meio 

ambiente, sustentabilidade e inclusão de jovens no mercado de trabalho e 

3ª idade.  Seus trabalhos estão nos seguintes acervos: Biblioteca 

Nacional do Rio de janeiro/RJ, Pinacoteca Aldo Locatelli/Porto Alegre/RS, 

Museu Barão de Mauá, Mauá/SP e Pinacoteca do Estado de São Paulo/SP 

Nome do projeto 

Imprimindo emoções 

 

Resumo 

Esta oficina é voltada para a pessoa que queira se aventurar no mundo da 

impressão de imagens como um meio artístico e uma forma de impressão. 

Com técnicas simples e acessíveis a todos, tentaremos produzir e 

reproduzir um trabalho de qualidade. 

 

Público-Alvo 

Indivíduos acima de 10 anos 

 

 

 

https://rubenscavalcantidasilva.wordpress.com/
http://fotografias-br.wix.com/rubenscavalcantidasilva
http://poesiaorganica2.blogspot.com.br/
https://rubenscavalcantidasilva.wordpress.com/projetos-e-oficinas-culturais/


Desenvolvimento 

Começaremos com técnicas em madeira (mogno, pereira e nogueira ou outro 

tipo que estiver mais a mão) para o entalhe. No início a impressão será 

manual, friccionando-se uma colher de madeira sobre o papel para obtermos 

a imagem desejada. O processo será gradativo e simples e, à medida que se 

fizer necessário, evoluiremos para algo mais dinâmico e profissional. 

 

Carga Horária 

03 horas  

 

Seleção 

Será feita por ordem de inscrição com quantidade estimada até 15 pessoas. 

 

Material necessário 

Madeira, papel de seda, goma laca, um pincel de tamanho médio, papel 

carbono, colher de madeira e goivas para o entalhe, que poderá ser 

comprada em grupo para baratear o preço. 

 

 


