5.1 – MEIOS DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO
Gravura
Gravura é a arte de transformar a superfície plana de um material resistente num condutor de imagem, isto é, na matriz
de uma forma criada para ser reproduzida certo número de vezes. A placa deve para isso ser trabalhada de modo a
somente transmitir ao papel zonas que estruturem a forma desejada, por meio da tinta, numa operação de transferência
efetuada mediante pressão. O branco do papel realizará ativamente a sua contraparte na ordenação e surgimento da
imagem integral da estampa.
A arte da gravura é composta por dois estágios: inicialmente a produção da matriz e em seguida a cópia. Embora ambos
os estágios mereçam maiores cuidados, de nada adianta uma boa matriz se a impressão deixa a desejar. E é exatamente
nessa última etapa que muitas vezes houve dificuldade ou mesmo inviabilizou historicamente a utilização da gravura em
larga escala na imprensa, visto que nem sempre era possível conciliar a produção da matriz com a técnica da impressão.

XILOGRAFIA
gravura sobre madeira
CALCOGRAFIA
gravura sobre metal
LITOGRAFIA
gravura sobre pedra
xilografia

calcografia

litografia

’.

As primeiras ilustrações impressas em papel surgiram na China, em torno do século IX. Na Europa, o fenômeno surge a
partir do século XIV. (...) Tudo começa com cartas de baralho, depois imagens devotas – os santinhos – e, mais à frente,
os livrinhos populares. Devidamente autorizados pelo Papa, os monges vendiam bulas e gravuras religiosas nas festas da
igreja. Surgem aí as gravuras em folha solta.
(...)
Neste processo, a gravura de folha solta transforma-se em arte popular, vendida em feiras e negociada na rua, não só
pelos comerciantes de arte, mas também pelos próprios artistas. Havia a estampa de crítica social, a religiosa, a de feitos
heróicos, as de comemorações, os retratos, as edições especiais referentes às festas etc. (ANDRADE, 2004, p. 72)
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Mais tarde algumas iluminuras também passaram a ser reproduzidas por meio de xilogravuras. As iluminuras, executadas
manualmente pelos monges medievais, tinham como finalidade ilustrar os livros religiosos (1).

(1)

Diante deste fato
podemos considerar
as iluminuras como
precursoras das
ilustrações jornalísticas

Em fins do séc. XV, apesar de ser ainda predominante a recopilação
manual dos textos, as figuras produzidas em matrizes xilográficas
começaram também a ser reproduzidas pela prensa de parafuso de
Gutenberg. A xilografia continuou sendo usada regularmente,
principalmente por seu custo ser inferior ao dos gravados em metal.
Com a xilografia a gravura teve à sua disposição os elementos
imprescindíveis à impressão tipográfica: a prensa, o papel de linho, e
a tinta a óleo recém-inventada (séc. XIV). Faltasse um desses três
elementos, não teria existido a tipografia. No entanto, durante o
período entre a segunda metade dos séculos XVI e o século XVII, os
métodos de reprodução de imagens experimentaram sucessivos
aperfeiçoamentos, proporcionando a produção de figuras de melhor
qualidade.

cartas de baralho xilogravadas

As impressões ocorriam em folhas soltas e limitava-se quase que exclusivamente às figuras de santos de
igreja pelas quais os fiéis se interessavam para dedicar suas orações. Paralelamente havia outras aplicações,
como na confecção de cartas de baralho e em alguns livros manuscritos, onde utilizavam folhas soltas para
ilustrar as obras, encadernando-as posteriormente junto às demais que continham somente textos.
Ressalte-se aqui a importância da tinta, pois imprimir tipograficamente é transferir letras ou figuras de uma
a outra superfície por meio de tinta. Os antigos, contando com a prensa e com a madeira ou o bronze
gravados, teriam certamente chegado à impressão tipográfica se também contassem com a tinta apropriada
a óleo, porém isso não aconteceu. A tinta da Antiguidade, até a Idade Média, era composta de negro de
fumo, carvão e goma, uma mistura aquosa, inconsistente, imprópria à impressão. A tinta oleosa, própria
para impressão, surgiria somente no séc. XIV, com o químico e pintor Van Eyck. Sobressai a certeza de não
ter havido nem na Antiguidade nem na Idade Média a impressão de letras ou figuras à tinta.
Ex-Libris xilogravado
séc. XVIII
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A tipografia atual é, em seus princípios técnicos, um
aperfeiçoamento da arte de imprimir. Praticava-se inicialmente com
letras esculpidas em tábuas inteiriças, com palavras e desenhos.
Depois as letras passaram a ser esculpidas em madeira, letra por letra
separadamente, sendo posteriormente compostas palavras com
todas as letras individuais e reunidas com os desenhos entalhados,
compondo ao final a página a ser impressa.
Depois surgiu com Gutenberg as letras soltas fundidas em metal. A
invenção consistiu essencialmente em modelar, moldar e fundir
letras de metal, menos perecíveis, mais baratas e em profusão.

Prensa manual ou prelo

MONTAGEM TIPOGRÁFICA
Letras
Palavras
Frases

A Impressão Tabulária
A tábua entalhada com figuras e palavras, era uma arte de origem monástica, que
começou a ser aplicada na estampagem de motivos sacros, em panos e tapetes de
igreja. Atraída pelo comércio profano, logo se expandiu na impressão de imagens de
santos, cuja procura aumentara com o incremento dado às peregrinações. Os
romeiros compravam-nas e traziam-nas para suas casas como lembrança e atestado
de presença e como objeto de culto. Rezando diante delas ganhavam as
indulgências necessárias.
Inicialmente a impressão tabulária de textos decorreu da impressão de figuras. No
início eram gravados os textos e as imagens em chapas inteiriças. Depois passaram a
ser compostos com as pranchas dos textos separadas das pranchas de imagens. Às
vezes as mesmas imagens serviam a textos diferentes.

São Cristóvão levando o Menino Jesus

Xilogravura com textos gravados à mão
Autor anônimo - 1423
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As pranchas inteiriças de madeira eram altamente perecíveis e a quase impossibilidade de
corrigi-las induziram os impressores a uma operação natural e conseqüente: soltar as letras e,
mantê-las avulsas, reunindo-as em palavras para compor os textos.

Daí em diante, a impressão (...) (tipográfica estava) pronta a despontar (...). Bastava substituir os caracteres de
madeira, de rápido desgaste e de manufatura lenta e individual, por caracteres resistentes e de fácil
multiplicação. Para alcançar esse objetivo, aparentemente simples, ofereciam-se (...) os demais e imprescindíveis
elementos (para a tipografia). Já havia papel à farta, quinze vezes mais barato do que pergaminho. A tinta surgira
homogênea e indelével das felizes experiências de Van Eyck que, adicionando ao óleo de linhaça e de nozes
umas tantas substâncias resinosas, conseguiu evitar-lhe a deterioração e emprestar aos seus matizes perene
frescura e transparência. A prensa de rosca, adequada ao esmagamento de uvas e azeitonas, (...) vinha sendo já
comumente utilizada pelos xilógrafos na tiragem de estampas e opúsculos. A impressão avulsa das letras do
alfabeto, (...) praticavam-na normalmente os encadernadores nas capas dos livros por processo ainda hoje
seguido na douração das lombadas. Por fim incluía-se entre as atividades de ourives e medalhistas a fundição
de pequenos objetos, em moldes de barro, medular ao fabrico dos tipos. (RIZZINI, 1977, p. 79)

Impressão tabulária

Assim, com a tipografia, os livros passaram a custar naturalmente
muito menos do que os manuscritos. E com a presença do
prelo difundiu-se a palavra impressa, popularizando a leitura.

Texto e imagem xilogravados
séc. XV

Frontispício de

A mais antiga
xilogravura conhecida.
Autor anônimo
1370

Frontispício de

Os Lusíadas Arte de Gramática
1584

1595

Pelos séculos as matrizes xilográficas alcançaram um alto grau de qualidade
e definição gráfica. Este fato explica o uso em profusão da xilogravura em
periódicos no século XIX, época em que foi alcançado o aperfeiçoamento
dos papéis e das técnicas de entintamento por meios mecânicos, com o
emprego de rolos de borracha. Com o aperfeiçoamento também da
qualidade das técnicas de gravação em metal, foi possível a confecção de
figuras impressas com melhor qualidade, tanto em folhas soltas como nos
livros. Fato que estimulou maior produção de publicações e ilustrações.
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(2)
Próximo ao final do século XVIII, quando
as técnicas de gravura em madeira e metal
já se encontravam bastante apuradas, surge
a litografia. Um novo e revolucionário
processo de gravação e reprodução de
imagens, simples e barato, que mudaria
profundamente os meios de reprodução.
Era um processo de gravura plana,
executada sobre pedra calcárea..
Foi desenvolvida entre 1796 e 1798 pelo
jovem compositor musical Aloys Senefelder
(1771-1834), natural de Praga, quando
buscava meios de reproduzir suas
composições através de processos mais
baratos. Encontrou a solução ao gravar
aproveitando a propriedade da repulsão da
tinta oleosa pela água.

Até a segunda metade do século XIX a xilogravura
aperfeiçoou-se e seu uso tornou-se comum nos jornais e
revistas, tanto que o uso da imagem xilogravada foi
fundamental para a implantação do jornalismo de massa.
Nas revistas foi fartamente utilizada pelo fato dos editores
terem mais tempo que os de jornais para elaboração de
gravuras, apresentando ilustrações de excelente qualidade. A
qualidade melhorou principalmente por ter havido sensível
progresso das impressoras, que passaram a aceitar blocos
gravados cada vez maiores.

ilustração xilogravada baseada em fotografia

Ainda na década de 1860, já com a presença da fotografia, ampliou-se a utilização de gravuras mais realistas nas
publicações. Nelas o artista reproduzia a fotografia por meio da gravura, pois ainda não havia meios de reproduzir
diretamente o original da foto nos jornais. As gravuras eram tanto em madeira quanto em metal. Eram tempos de grande
sucesso das revistas.

Como vimos, durante um longo período da história a imagem impressa manteve-se sem inovações tecnológicas. Com o
surgimento da prensa e dos tipos móveis a escrita passou a ser reproduzida por um processo industrial, enquanto que
para a imagem permaneceu artesanal. Assim se manteve até o final do século XIX, quando foi introduzida a litografia na
imprensa (2). A partir desse momento a imagem começa a participar de um processo semi-industrial.
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A Influência dos Materiais
Como foi visto, a comunicação gráfica primordial teve início com a
pictografia. Ali, a escrita e o desenho encontravam-se reunidos. A partir da
invenção do alfabeto a escrita e o desenho se separam, porém os dois
mecanismos (desenhar e escrever) mantiveram-se próximos, pois se valiam
dos mesmos processos artesanais e com os mesmos materiais para
confecção (papel, lápis e tinta). Esta situação perdurou até 1445, quando
foi inventada a tipografia. A partir da tipografia a palavra tornou-se meio
mais célere na propagação dos pensamentos e, por conseguinte, passou a
ser a linguagem predominante para difusão das idéias, deixando para trás
o uso de imagens como articuladora dos pensamentos.
Com o advento da tipografia a palavra impressa passa a preponderar sobre as formas de comunicação
gráfica, ou seja, a palavra impressa se sobrepõe à ilustração artesanal. A tipografia, assim, propiciou
agilidade na construção do discurso verbal, multiplicando e popularizando sua articulação.
(3)

Por exemplo, alternando os
5 tipos gráficos -A-M-R-A-Oposso escrever instantaneamente
diferentes palavras com
diversos significados
AMORA
AROMA
ROMA
AMOR
RAMO
ARMA
MAR

Já para a elaboração
de desenhos que permitam
representar figurativamente
tais palavras não é possível
expressar na mesma
velocidade com que
foram escritas.

As imagens, que eram elaboradas artesanalmente nos próprios livros manuscritos, a partir da tipografia
passaram a ser ilustradas nos espaços reservados com esta finalidade. Não havia condições de competir
em velocidade com a palavra tipografada (3).
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O processo evolutivo das técnicas de reprodução da palavra pela
tipografia propiciou enormes avanços na linguagem verbal. Se ainda havia
uma convivência entre tipografia e xilografia, esta era adaptada, ou seja,
conviviam páginas verbais separadas de páginas visuais. Ou páginas
tipografadas com espaços vazios para posteriores encaixes de impressão
de imagens xilogravadas. Esta situação se intensificou por não existir
compatibilidade mecânica para unir no mesmo processo de impressão a
matriz tipográfica com a matriz xilográfica, impedindo a multiplicação das
imagens em conjunto com a multiplicação dos textos.
Mesmo com a invenção da litografia, em1798, persistiu a
incompatibilidade mecânica de se reproduzir na mesma página imagens
litografadas com o texto tipografado. Continuou sendo resolvida com a
impressão em separado das páginas verbais das páginas visuais. Os
benefícios em favor da ilustração, com a introdução da litografia,
ocorreram na agilidade de produção da matriz litográfica. Esta inovação
permitiu que o material-base para a criação do artista (a pedra) e o
material para a sua gravação (o lápis litográfico) obtivessem maior fluidez
para registro e gravação do pensamento. Anteriormente a agilidade para a
criação ficava prejudicada devido aos duros e resistentes materiais de
gravação e consequentemente na fluência das idéias.

Quando se desejava
imprimir alguma imagem
na página tipografada, ou
ilustrava-se artesanalmente
na própria página, ou
utilizava-se posteriormente
a impressão xilográfica
nos espaços reservados

(4)

São características
de um periódico:
!- Atualidade
2- Periodicidade
3- Universalidade
4 -Difusão

E como duas das características do jornal são a atualidade e a imediata
difusão (4), a reprodução da imagem deixava de existir na mesma
velocidade com que era produzida a composição tipográfica. Como
conseqüência, afetava a participação da ilustração no discurso jornalístico.
Antes da pedra e do lápis litográfico, as matrizes de gravação existentes
eram a madeira (gravada com a goiva) e o metal (gravado com o buril).
Com a pedra litográfica foi possível acelerar a expressão da gravura,
aproximando-a do relato da atualidade, permitindo sua maior participação
nos jornais.
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Hoje, com os recursos eletrônicos há um favorecimento na velocidade de junção das duas linguagens (verbal e não
verbal). Pois, ao acelerar a velocidade na produção criativa, aumentam-se as possibilidades de expressão do desenho.
Assim, cada vez mais a produção de imagens se desprende da dependência mecânica e se aproxima da velocidade do
pensamento.
É interessante notar aqui esta correlação entre imaginação e técnica. Quanto mais agilidade uma tecnologia adquire para
ser meio de expressão, mais ela se aproxima da velocidade da imaginação, e consequentemente passa a ser incorporada
como meio preponderante de comunicação.
Na ilustração que apresento ao lado, sobre as técnicas de
gravura, podemos identificar que há uma relação de
fluência do pensamento com o ângulo de incisão
necessário para romper e gravar os materiais comumente
utilizados para gravar artesanalmente as imagens
(madeira/metal/pedra).
Percebemos que quanto mais duro é o material, mais
perpendicular é a incisão e consequentemente mais lenta
será a produção de matrizes para reprodução, interferindo,
assim, na fluidez das idéias.

Dessa forma, o instrumento de corte passa a agir como
uma extensão física do homem. Como a resistência dos
materiais atua diretamente na fluência do discurso,
então, quanto mais fluência há na expressão da
gravação, mais fluente será a manifestação do
pensamento. Com a litografia, por conseguinte, foi
possível aproximar-se de uma das características que
define o jornal: a atualidade do relato.
Imagem e palavra puderam novamente se articular. A
imagem pela via litográfica e a palavra pela via
tipográfica. Ambas, ao longo do século XIX, retomaram
uma antiga parceria, quando as duas eram
confeccionadas artesanalmente nos manuscritos
medievais.
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Portanto, o florescimento e o desenvolvimento da técnica litográfica
no século XIX possibilitaram a difusão tanto de imagens informativas
dos acontecimentos, bem como imagens opinativas através das
caricaturas e dos desenhos de humor.
Nesse período o jornal empresarial se expandia e conquistava
mercado, alcançando contingentes de semi-alfabetizados através das
ilustrações impressas. Porém, a aproximação da ilustração com a
palavra foi por um breve período, apenas 32 anos. Isto é, desde o
advento da litografia, em 1798, até a invenção da fotografia, em
1830. A fotografia, ao retratar o real, retirou da imagem desenhada
seu caráter informativo. Deslocou para a foto seu aspecto
documental, enquanto que para o desenho permaneceu apenas seu
caráter opinativo. Aos poucos foi sendo retirado da ilustração seu
aspecto de atualidade e mais uma vez perdeu força participativa
junto aos periódicos.
Dessa maneira, com a fotografia, a valorização da imagem como
meio de difusão sofre mais uma retração, passando a foto a registrar
o acontecimento com mais veracidade, servindo de testemunha
ocular do fato. Isto ocorre justo no momento em que o jornalismo
iniciava sua expansão, ampliando sua vertente empresarial, ao
considerar a informação como matéria prima comercial. Assim, a
imagem desenhada cai no descrédito como informação jornalística,
agravada pela descrença da imagem como informação, ao ser
considerada pelos intelectuais como informação dos não-letrados.
Fatos que reverberam até os dias atuais.

113

