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Oficina de Xilogravura e Literatura de cordel

Resumo
    A proposta da oficina consiste em produzir um folheto de cordel inspirado na 

relação entre a xilogravura e a literatura de cordel no Brasil. Inicialmente, em uma 
roda de conversa, procura-se levantar o repertório dos oficineiros considerando 
suas expectativas e experiências. Após esta inicial ambientação em uma roda de 
conversa, se contextualizam importantes aspectos da gravura em literatura de 
cordel, apontando tanto para a forte influência da oralidade e da musicalidade 
nesta literatura, quanto destacando aspectos estéticos da gravura (em especial, a 
xilogravura), como alguns temas e artistas ligados à vida sertaneja nordestina 
brasileira. Neste momento, procura-se levantar alguns versinhos que os 
participantes conhecem e apresenta-se outros, por meio da cantoria de cantigas e 
de quadrinhas tradicionais. A partir desta paisagem, cada oficineiro inicia sua 
produção de uma gravura inspirada por algum versinho escolhido (ou vice versa), o 
qual pode ser autoral ou retirada do acervo que a oficina disponibilizará. Deste 
modo, parte-se para o processo de impressão da gravura e de escrita (ou colagem, 
se preferir) do versinho elegido. Deste modo, ao serem reproduzidos alguns 
folhetos de cordel, cada participante da oficina poderá levar seu próprio cordel e 
também trocar com outros participantes seus folhetos impressos. Assim como, ao 
final, será construído um varal de cordel – similar às feiras onde são divulgados os 
folhetos de cordel. Ao promover um encontro com a xilogravura e a literatura de 
cordel no Brasil, objetivo geral da oficina visa tanto tocar em olhares e escutas da 
paisagem brasileira, quanto fomentar vivências e reflexões sobre nossa variada 
noção de identidade cultural.



  

EtapasEtapas

1) Ambientação e roda de conversa.1) Ambientação e roda de conversa.

2) Apresentação da proposta: xilogravura em literatura de cordel.2) Apresentação da proposta: xilogravura em literatura de cordel.
●  Contextualizando;Contextualizando;

●Paisagem visual nordestina brasileira em relação à xilogravura e à literatura de cordel.Paisagem visual nordestina brasileira em relação à xilogravura e à literatura de cordel.

3) Oficina:3) Oficina:
Da fala à escrita ou a fala-escrita: oralidade, música e escrita.Da fala à escrita ou a fala-escrita: oralidade, música e escrita.

●  Apresentação da força da oralidade na cultura, em especial, a nordestina brasileira, Apresentação da força da oralidade na cultura, em especial, a nordestina brasileira, 
através de músicas e de cantorias.através de músicas e de cantorias.

●  Levantamento do repertório dos participantes e apresentação de alguns.Levantamento do repertório dos participantes e apresentação de alguns.

Da imagem à gravura: “Da imagem à gravura: “a imagem vale mais que mil palavrasa imagem vale mais que mil palavras”.”.
●  Desafio de representar o verso em gravura e/ou a gravura em verso.Desafio de representar o verso em gravura e/ou a gravura em verso.

Processo de impressão e finalização dos folhetos.Processo de impressão e finalização dos folhetos.

Construção do varal de cordéis.Construção do varal de cordéis.

4) roda de conversa e troca de experiências.4) roda de conversa e troca de experiências.



  

Materiais

3 Rolos de borracha.
Tinta para impressão à base de água.
Placa de vidro para espalhar a tinta.

Folhas sulfite tamanho A4 de cores variadas.

No caso de oficina de gravura com bandeja de isopor:

Bandejas de isopor (material reciclável);
Canetas esferográficas.

No caso de oficina de xilogravura*:
Retalhos de madeira;

Goivas, formões variados. 

Recursos

Cadeiras, mesas, lousa/data-show/flipchart, versos e gravuras de cordel 
impressos.



  

Apêndice



  

O suporte (matriz)

Para crianças, de modo geral, 
o suporte mais utilizado é uma 

bandeja de isopor, devido a 
facilidade de gravação através 
de uma caneta esferográfica. 

Também se utiliza deste 
suporte, quando se busca 

realizar a atividade com baixo 
custo.

Para adolescentes e adultos, 
pode ser utilizado como 

suporte diferentes madeiras 
(compensado, cedro, dentre 
outras) e as ferramentas de 
gravação podem ser goivas, 

formões e buris.



  
Exemplo de impressão de suporte bandeja de isopor com criança de até 7 anosExemplo de impressão de suporte bandeja de isopor com criança de até 7 anos



  

Exemplo de impressão a partir de bandeja de isopor com criança com adolescentes e adultosExemplo de impressão a partir de bandeja de isopor com criança com adolescentes e adultos



  

Oficinas de Arte na Escola Estadual Prof. Architiclino SantosOficinas de Arte na Escola Estadual Prof. Architiclino Santos
São Paulo/SP – BrasilSão Paulo/SP – Brasil



  
Exemplo de matriz de madeira tipo compensado e de impressão em papel canson A4. Exemplo de matriz de madeira tipo compensado e de impressão em papel canson A4. 

Autor: Leonardo Gomes.Autor: Leonardo Gomes.



  
O artista J. Borges (1935- ), importante referência em gravura de cordel no Brasil.O artista J. Borges (1935- ), importante referência em gravura de cordel no Brasil.



  Exemplo de xilogravura com a temática de literatura de cordel Exemplo de xilogravura com a temática de literatura de cordel 
Violeiro ao luar do Sertão (2013) Autor: Leonardo G. GomesVioleiro ao luar do Sertão (2013) Autor: Leonardo G. Gomes



  

 

Exemplo de varais de cordelExemplo de varais de cordel



  Exemplo de Folheto de cordel. Pavão Misterioso (1923).
Autor: José de Camelo de Melo Resende.
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