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I
Formação do Grupo
Proposta de Trabalho

Desenvolvimento da Ideia

Este projecto propunha o desenvolvimento de um trabalho de grupo 
em xilogravura. O tema sobre o qual os alunos deveriam pensá-lo seria 
o Espaço.

Depois de uma partilha de ideias durante a primeira aula, o grupo 
centrou-se na ideia de representar espaços abstractos e simplificados: 
sólidos geométricos. Chegámos à conclusão que a representação da 
planificação de um sólido transmite (a um olho treinado por represen-
tações deste género) a ideia de tridimensionalidade (1. e 2.). Com esta 
premissa, desenvolvemos a seguinte resposta à proposta de trabalho:

Através da planificação de um cubo rapidamente o imaginamos cons-
truído. Estes tipos de imagens bidimensionais levam-nos a um pensa-
mento tridimensional.
Pegando na ideia de construção e representação de sólidos decidimos 
escolher algo simples e identificável como a planificação de um cubo 
onde, no seu interior, existe uma composição de prismas e pirâmides 
representados em perspectiva (3.). Estas representações perderiam a 
sua natureza tridimensional uma vez montado o cubo planificado.
O resultado final seria um conjunto de cartazes em formato aproxi-
mado ao A1 representando um cubo planificado através de seis placas 
de 20x20cm com 5mm de espessura passíveis de serem compostas de 
formas diferentes. 
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II
Projecção e Desenvolvimento da Matriz

Esta fase requereu bastante empenho da parte do grupo uma vez que o 
desenho final teria de possibilitar a mobilidade das placas. Em quadra-
dos de papel estudámos hipóteses e desenvolvemos o desenho. A com-
plexidade deste levou-nos a optar por desenvolver a matriz em placas 
de MDF por possuir umasuperfície menos dura, mais fácil de gravar. 
O desenho foi transferido com grafite para as placas de MDF (4.).

A partir deste momento, foi necessário gravar na madeira. Numa pri-
meira fase, experimentamos ferir as placas manualmente com goivas 
de diferentes tipos, tentando perceber se algum dqueles instrumentos 
nos permitiria criar linhas rectas uniformes (5. e 6.). O resultado desta 
experiência não foi de todo satisfatório e aqui decidimos aconselhar-
mo-nos junto dos técnicos de madeiras e metais da faculdade pois a 
gravação nas placas de forma mecanica pareceu-nos uma opção mais 
acertada.      

Depois de experimentarmos queimar a madeira com um ferro de sol-
dar e percebermos que a profundidade da gravação não era suficien-
te. Depois desta tentativa, optámos pela utilização de uma tupia pois 
permitia gravar o desenho com a profundidade desejada (7. a 9.). Com 
a ajuda de guias de orientação conseguimos obter linhas rectas regu-
lares, em  seguida lixámos o excesso de madeira, aperfeiçoámos ma-
nualmente os cortes com uma lima e por fim, com um compressor, 
limpámos para retirar todo o pó.
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III 
Tintagem

Durante o processo de gravação da matriz fizemos várias experiên-
cias com tinta. Verificámos que à medida que as placas de madeira vão 
absorvendo tinta, a mancha se vai tornando mais regular e carregada 
(10.). Fizemos várias tintagens em papel de teste e manualmente (11 e 
12.). Também usámos a prensa, testando a uniformidade da mancha, 
mas tivemos dificuldades em regular a pressão da máquina (13.). 

Algumas experiências que fizemos com papel de algodão também não 
correram como o esperado não correram bem (o papel aderiu às pla-
cas de madeira) e nesta altura fizemos uma experiência que ainda não 
tinha  sido ponderada para este projecto: a impressão sobre polyester 
(14.) A partir desta experiência percebemos que a transparência e leve-
za seriam uma mais valia para o projecto e optámos por fazer as im-
pressões finais em papel vegetal que permitiria que a luz atravessasse 
o objecto (15. e 16.).    
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IV
No espaço

Desde o início do projecto, os cartazes foram pensados para estarem 
suspensos e tornarem as suas linhas rectas parte do espaço envolvente. 

A mudança de planos relativa ao papel foram uma mais valia e acaba-
ram por enriquecer esta última fase, uma vez que o cartaz se tornou 
translúcido e permitiu a passagem de luz (17. e 18.).
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