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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

2. EMENTA 

 Introdução à gravura em relevo: teoria e prática: 

 

O programa de disciplina será estabelecido em função de estudos e pesquisas na Área de Artes 
Visuais. Introdução à xilogravura: teoria e prática: A História da Gravura e das manifestações da 
Gravura no Brasil. Xilogravura; Gravura em Metal, Litogravura e Serigrafia. Projetos artísticos 
contemporâneos em gravura. As técnicas fundamentais e os processos básicos da gravura em 
relevo. Artistas e obras. Orientação para a produção de um projeto artístico em xilogravura e ou 
linoleogravura. 

 

 
 

 

3. JUSTIFICATIVA  

Os conteúdos da disciplina de Tópicos Especiais em Processos Gráficos Xilo são fundamentais para 
que se cumpram os objetivos do curso expressos no PPC, uma vez que o entendimento, domínio 
da produção artística é fundamental tanto no que diz respeito à formação profissional seja ela - 
para o exercício profissional autônomo ou em instituições de caráter educacional, artístico e/ou 
cultural, para o exercício da profissão como educador, artista, produtor ou pesquisador no campo 
ampliado das Artes Visuais - quanto no desenvolvimento do senso crítico e para articular teorias e 
práticas em artes visuais; cultivar o conhecimento, a subjetividade e a imaginação no processo de 
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OBSERVAÇÕES: No Moodle será disponibilizado material didático, links para aulas gravadas em vídeo propostas de 

trabalho e cronogramas, é altamente recomendado acessar a plataforma. Para acessar o Moodle: Primeiramente, é 

importante que você utilize os navegadores Google Chrome ou Mozzila Firefox, pois o Moodle funciona melhor com um 

destes navegadores. Acesse o Moodle pelo endereço: https://www.moodle.ufu.br ou pelo site da UFU, na aba Estudante. 

Você será direcionado à tela de inicial do Moodle-UFU para fazer o login. Se já realizou alguma disciplina no Moodle-UFU 

digite no campo Identificação de usuário (o seu número de matricula) e a senha que informou quando realizou o cadastro. 

Caso seja a primeira vez que esteja realizando cursos ou disciplinas no Moodle-UFU, você precisará criar uma conta.   
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ensinar e aprender arte; planejar e traçar seu próprio processo de formação e aperfeiçoamento 
pessoal.  Justifica-se também na medida em que oferece ao aluno uma maior possibilidade de 
aprofundamento e desenvolvimento artístico envolvendo competências na linguagem do desenho, 
uso da cor exigindo disciplina e concentração em seus processos de produção.   

 

  
 

 

4. OBJETIVO 
 

Objetivo Geral:  
Compreender e dominar condições técnicas e conceituais para a elaboração de um projeto artístico 
nos processos gráficos da gravura em relevo. 
 
Objetivos Específicos: 
●Entender a especificidade do processo de gravação e impressão de imagens em relevo: 
xilogravura e linóleo. 
● Conhecer a História da Gravura (em seus diversos processos) e as manifestações da Gravura no 
Brasil 
● Compreender a presença dos processos gráficos multi exemplares dentro do contexto das Artes 
Visuais. 
●Produzir um projeto artístico que envolva gravação, impressão e multiplicação de imagens em 
processo em relevo. 
 
 

 

 

5. PROGRAMA 

1-) História da gravura: A gravura colorida através dos tempos: Camafeu, matriz com blocos 
múltiplos, matriz perdida (método Picasso), gravura japonesa (Ukiyo-e), Método Puzzle ( Munch), 
combinações com estêncil. 

 
2-) Gravura Brasileira moderna e contemporânea: Gravura no Brasil; Artista formadores (Goeldi, Scliar); 
Gravura moderna (Picasso, Gauguim, Munch ; Gravura contemporânea (Maria Bonomi) 

 

3-) Processos e técnicas de gravação e impressão em gravura colorida em relevo: Xilo e linóleo colorido; 
métodos de impressão, registro e gravação em blocos múltiplos, matriz perdida, combinada com estêncil, 
puzzle, carimbos, matriz avulsa e camafeu. Uso de cores em camadas e sobreposições, uso de tintas foscas 
e transparentes, uso de base transparente. 

 

4-) Criação de um projeto artístico de gravura em relevo: demonstração das técnicas; materiais, 
ferramentas; construção de um projeto de gravura em relevo, gravação e impressão.  
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6. METODOLOGIA 

 
A disciplina terá carga horária teórico-prática total de 60 horas (72 horas/aula), na modalidade presencial e 
poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades gerais da UFU e da coordenação do curso. 
Os encontros acontecerão no campus Santa Mônica, no Laboratório de Imagens Impressas – LAIMP (Sala 1I 
– 130/134) e se necessário no Laboratório de Ensino de Arte (Sala 1I – 112). Esses espaços possuem as 
condições sanitárias necessárias conforme o protocolo de biossegurança da UFU e os estudantes devem 
manter o distanciamento seguro de no mínimo 1 metro uns dos outros. Além disso, de acordo com a 
RESOLUÇÃO CONSUN Nº 30, DE 07 DE MARÇO DE 2022, primeiro parágrafo do artigo 2º, “será obrigatório o 
uso de máscara em todo o ambiente da Universidade, seja aberto ou fechado”. 
 
Como se trata de uma disciplina prática e em função dos materiais de uso coletivo no laboratório (rolos de 
impressão, espátulas, tinta etc) será obrigatório que os estudantes usem suas próprias luvas e realizem a 
higienização constante dos objetos de uso coletivo e dos espaços utilizados. 
 
As aulas serão oferecidas no formato expositivo/dialogado e também no formato de demonstração e 
atendimento individualizado quando necessário, principalmente quando se tratar de acompanhamento e 
desenvolvimento dos projetos poéticos e orientação prática para execução dos trabalhos de gravação, 
impressão etc. 
 
É necessário como recurso didático para as aulas um quadro negro e material para escrita e conexão com a 
internet para o conteúdo assíncrono. 
 
CRONOGRAMA 
 
1-) Apresentação da disciplina:  Introdução á linguagem da gravura colorida e sua história; 

Definição conceitual de gravura em relevo colorida e seus procedimentos básicos; tipos de 

processos de gravura colorida (blocos múltiplos, matriz perdida, puzzle, camafeu, combinada com 

estêncil, matriz avulsa; fundamentos tecnológicos e construção poética com ênfase na gravura 

colorida; Diferenças e semelhanças tecnológicas e materiais; Lista de material.          

2-) Demonstração de processos de impressão, registro e entintagem da matriz. Definição e 

orientação sobre o tipo de projeto a ser desenvolvido, materiais etc. O plano de ensino; critérios 

de avaliação; bibliografia. 

3-) Concepção, preparação e transferência do desenho para a matriz de acordo com a técnica 

escolhida pelo aluno (múltiplos blocos, matriz perdida, combinada com estêncil); adequação da 

poética à linguagem da xilogravura colorida. Início da confecção do primeiro projeto de xilogravura 

em cores.  

4-) Orientação quanto à confecção da matriz e concepção do projeto. Processos de impressão; 

tintas e papéis mais utilizados e materiais alternativos. Acompanhamento individual e orientação 

dos projetos quanto a sua adequação à linguagem gráfica. 

5-) Acompanhamento e orientação dos projetos quanto a tiragem através de frotagem (colher de 

pau) e através da prensa mecânica. 

6-7-8) Aula prática, orientação quanto à impressão, tiragem de exemplares e acompanhamento 

das provas obtidas. 
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9) Entrega de trabalhos e avaliação do processo como um todo, comentários de ordem geral sobre 

os processos desenvolvidos durante o decorrer do bimestre. 

10-) Segundo trabalho em gravura colorida.( Ukiyo-e, matriz avulsa, Puzzle) 

11-) Orientação quanto à confecção da matriz e concepção do projeto. 

12-13) Acompanhamento individual e orientação dos projetos quanto a sua adequação à 

linguagem gráfica e desenvolvimento poético. 

14-) Acompanhamento e orientação quanto à impressão, tiragem de provas e montagem dos 

trabalhos. 

15-16) Entrega de trabalhos e encerramento com avaliação geral do processo desenvolvido no 

decorrer do semestre. 

Conteúdo assíncrono complementar: vídeo aula gravada e disponível no Youtube com acesso 

através de um link disponibilizado pelo professor com duração média de 50 minutos em cada vídeo 

aula. 

1-) Aula sobre a linguagem trazendo imagens de gravadores contemporâneos e tradicionais. 

Discussão e identificação das diversas técnicas através da obra dos gravadores apresentados; 

destacando as possibilidades expressivas que a linguagem gráfica permite.  

2-) A evolução da técnica de gravura colorida.  

3-) Gravura contemporânea e o campo expandido e técnicas alternativas. 

O restante do conteúdo assíncrono será desenvolvido e complementado pelo aluno por meio de 

pesquisa, leituras, sínteses e resumos apresentado posteriormente em forma de um trabalho 

escrito.   

Ps. Caso o professor considere necessário novas vídeo aula serão gravadas e disponibilizadas. 

 

7. AVALIAÇÃO 
 
 
 

A avaliação consiste em:  
 
1-) 2 trabalhos práticos na técnica da gravura em relevo colorida (xilo em madeira e linóleo) 80% 
da totalidade da nota (40 + 40) com entrega na 9 e 15 aula.    
 
2- )Um trabalho teórico valendo  20% da totalidade da nota (20). Texto desenvolvido pelo aluno 
referente à conteúdos abordados durante o curso com tema a ser definido pelo professor. (entrega 
na 15 aula)  
 

Os critérios utilizados na avaliação do trabalho prático:  

 

Apresentação: Na apresentação dos trabalhos artísticos serão observadas as seguintes qualidades: 

limpeza e boa apresentação. Para trabalhos impressos em papel: Numeração e assinatura nos locais 

corretos, utilização de material adequado etc.   
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Poética e criação: A obra do aluno será considerada como produto artístico, sendo portanto, 

avaliada em sua criatividade e originalidade, não serão aceitas propostas que sejam meras 

reproduções ou cópias de trabalhos de outros artistas ou similares. Trabalhos que envolvam citações 

ou se apropriem de imagens ( Pop-Art, arte conceitual) deverão acompanhar um memorial escrito 

justificando e fundamentando a proposta.                                                                                                                                                                

Conteúdo estético e desenvolvimento da linguagem: Este item avalia aspectos formais e 

expressivos atingidos pelo aluno no desenvolvimento de sua proposta e sua consequente 

adequação à linguagem (elaboração formal da composição, desenho, claro escuro, expressividade, 

desenvolvimento de linguagem etc).  

Os critérios utilizados na avaliação do trabalho teórico:  

Adequação ao tema e cumprimento da proposta do trabalho, incluindo formatação; articulação e 

assimilação dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula; clareza e correção na escrita. As 

propostas dos trabalhos, assim como as datas e o cronograma de entrega e esclarecimentos de 

dúvidas serão feitos por meio de recursos disponíveis na plataforma Moodle e também nas aulas 

síncronas.  
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