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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objeto do conhecimento: Processos de criação. 

 

A Arte da Xilogravura 

 

Xilogravura é a técnica de gravura que utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da 

imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um 

carimbo. A técnica da xilogravura é muito utilizada na confecção das capas de folhetos de cordel, 

pequenos livros que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e por isso recebem o nome cordel. 

  

Fonte: oiaprovado.com | Acesso em 21/05/2020 

 

A história do artista. 

 

José Francisco Borges, nascido em Bezerros, cidade de Pernambuco, em 1935, é um artista 

popular, xilogravador e poeta. Filho de agricultores, frequentou 

a escola aos 12 anos apenas por dez meses. Como artista, 

realiza diversas atividades: é marceneiro, mascate, pintor de 

parede, oleiro etc. Em 1956, comprou um lote de folhetos de 

cordel e começou a atuar como vendedor em feiras populares. 

Em 1964, escreveu seu primeiro folheto de cordel, O Encontro 

de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina, que é ilustrado pelo 

artista Dila (1937), de Caruaru, e publicado pelo folheteiro 

Antonio Ferreira da Silva, que acompanhava J. Borges nas 

feiras do interior. 

Fonte: www.folhape.com.br | Acesso em 21/05/2020 
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Veja algumas das obras de José Francisco Borges: 

  

Fonte: caruaru.pe.gov.br/exposição | Acesso em 21/05/2020 

 

1- Vamos fazer uma xilogravura? Para esta atividade, você irá precisar de: 

 Bandeja de isopor. 

 Folha em branco. 

 Caneta ou lápis preto. 

 Tinta guache ou canetinha preta. 

 

a) Faça um desenho base em uma folha que represente um dos cordéis lidos na aula 

anterior. 

 

b) Pegue uma bandeja de isopor usada (aquela utilizada em carnes e frios) e limpe bem. 

Em seguida, reproduza seu desenho utilizando lápis ou caneta. 

  

 

c) Pegue a tinta preta e espalhe por toda a superfície desenhada no isopor até cobrir 

totalmente o desenho. 
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d) Pegue a folha em branco e coloque sobre a placa de isopor, pressione bem passando a 

mão várias vezes: 

  

 

e) Retire cuidadosamente a folha e pronto! Você já tem uma xilogravura. 

  

Fonte: Youtube.com.br | Acesso em 21/05/2020 

 

Responda: 

 

2- O que é xilogravura? 

  

  

  

  

 

 

3- Que tipos de cenários servem de inspiração para as xilogravuras de José Francisco Borges? 

  

  

  

  


