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...o estilo de uma obra sempre corresponde a 

uma visão de vida... 

Ostrower, 1983 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta monografia objetiva analisar as características físicas e os elementos visuais que 

compõem estrutural e plasticamente as matrizes e estampas xilográficas do artista alemão 

Hansen Bahia, naturalizado brasileiro. Para tanto, realiza um estudo comparativo entre 

matrizes e estampas xilográficas da série Via Crucis no Pelourinho, realizada em 1967, 

composta por 14 matrizes e 28 estampas em duas versões, com base em um discurso crítico e 

analítico, norteado por teorias da forma, composição e estilo. Analisa, ainda, as características 

expressivas extraídas da madeira, pelo artista e o potencial plástico dos veios, ranhuras, 

texturas e irregularidades intencionalmente deixados pelo mesmo durante o processo de 

entalhamento. A partir de um pensamento crítico-teórico, a pesquisa desmembra e expõe os 

elementos plásticos da gravura de Hansen Bahia, levando em consideração seus significados 

dentro do universo poético, conceitual e estilístico do artista e conclui que o estilo de 

composição de Hansen é permeado por peculiaridades notadas em várias etapas do processo 

criativo. 

 

Palavras-chave: Hansen-Bahia. Xilogravura. Processo criativo. Via Crucis no Pelourinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze the physical and visual features that comprise structural and 

plastically matrices and woodcut prints by German artist Hansen Bahia, naturalized Brazilian. 

For that, this paper achieves a comparative study between matrices and woodcut prints of the 

Via Crucis series in Pelourinho, held in 1967, consisting of 14 matrices and 28 prints in two 

versions, based on a critical and analytical discourse, guided by theories of forms, 

composition and style. It also analyzes the expressive characteristics extracted from the wood 

by the artist and the plastic potential of shafts, grooves, textures and irregularities 

intentionally left by the author during the carving process. From a critical-theoretical thinking, 

the research dismembers and exposes the plastic elements of Hansen Bahia engraving, taking 

into account their meaning within the poetic universe, conceptual and stylistic of the artist and 

concludes that Hansen's composition style is perpassed by peculiarities noted in various stages 

of the creative process. 

 

Keywords: Hansen-Bahia. Woodcut. Creative process. Via Crucis in Pelourinho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Técnica secular de grande tradição, a xilografia tem em seu princípio a geração, por 

meio do entalhe, de figuras em baixo relevo, na matriz de madeira. Após ser entintada, a 

mesma transfere para um suporte de papel, por meio de um processo de impressão, a figura 

em seus múltiplos detalhes. A matéria-prima da matriz xilográfica – a madeira –tem a 

capacidade de revelar texturas e formas gráficas que ressaltam as possibilidades plásticas 

inerentes à técnica e que as particularizam. 

A preocupação em distinguir as propriedades estilísticas intrínsecas desta técnica, que 

constituem a obra do artista Hansen Bahia, foi o que motivou o desenvolvimento do presente 

estudo intitulado O estilo Hansen de entalhar a madeira: uma análise da série de 

xilogravuras Via Crucis no Pelourinho. Para tanto, o mesmo objetivou perceber, identificar e 

comentar a maneira como o artista em foco explora as potencialidades plásticas da madeira 

durante o processo criativo da xilogravura; materializa-se, então, um estudo comparativo entre 

matrizes e estampas, para analisaras características expressivas, extraídas da madeira durante 

a confecção dos suportes e também para evidenciar as particularidades que compõem o estilo 

de Hansen. A partir de um discurso crítico e analítico, com base em teorias da forma, 

composição e estilo, o estudo buscou desmembrar e expor os elementos plásticos da obra 

xilográfica de Hansen, levando em consideração seus significados dentro do universo poético, 

conceitual e estilístico do artista. 

Exímio gravador, ele soube explorar as possibilidades plásticas da madeira, uma vez 

que a xilogravura era uma prática constante em sua vida; tendo em vista, sobretudo, que 

desenvolveu a habilidade de entalhamento do referido suporte ainda durante a sua mocidade, 

na Alemanha, inserindo-se na tendência artística expressionista em voga no início do século 

XX. Em muitos momentos criou as próprias ferramentas e explorou com eficácia as 

qualidades plásticas da madeira – o que o levou a ser considerado um mestre na técnica 

xilográfica. Mesmo acumulando as habilidades de pintor, escultor, ilustrador, escritor e 

professor, a gravura foi a linguagem artística mais explorada durante toda a sua carreira – o 

que lhe proporcionou um reconhecimento internacional. O seu domínio da técnica é algo 

notável, o que pode ser observado em suas matrizes e estampas xilográficas, por meio do 

conjunto de detalhes tanto físicos, quanto visuais – característica esta responsável por fazer da 

série analisada o objeto potencial de análise e estudo. 

Nascido em Hamburgo, Alemanha, em 1915, Hansen adotou, em 1955, a Bahia como 

sua nova terra. Após um longo período de produção abordando temas e questões sociais 
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regionais, deixou registrado em testamento, em 1976, a criação da Fundação Hansen Bahia e a 

doação de uma parte significativa de suas obras para a cidade de Cachoeira, Bahia. O acervo 

xilográfico do artista, existente na Fundação, apresenta um conjunto numeroso de obras, entre 

estampas e matrizes, nas quais se observam em suas composições uma diversidade de 

elementos visuais e de detalhes físicos provenientes do processo de criação. Tais detalhes 

correspondem aos veios, ranhuras, texturas, sinais diversos e irregularidades intencionalmente 

deixadas pelo artista durante o entalhamento da superfície da madeira. Estes, todavia, foram 

ainda pouco estudados e analisados, o que confere certo ineditismo ao problema levantado e 

aos objetivos pretendidos por este estudo, justificando-o, portanto. 

Com o surgimento dos movimentos de vanguarda do início do século XX, e a 

emergência de uma arte que se abstrai em direção a uma plasticidade menos imitativa e mais 

expressiva, tal como a adotada por Hansen no movimento expressionista ao qual se 

relacionou, fez-se necessário analisar as características físicas e visuais das suas matrizes 

xilográficas na tentativa de compreender melhor os seus significados dentro do universo 

poético, conceitual e estilístico do artista. Ao promover a análise do processo criativo das 

xilogravuras de Hansen por meio da comparação entre matrizes e estampas, o estudo 

possibilitou compreender melhor as riquezas de possibilidades artísticas que a técnica da 

xilogravura oferece, além de estimular a reflexão sobre a importância plástica da produção e 

contribuição do artista, enquanto mestre xilogravador, para o cenário artístico regional da 

Bahia. 

A fundamentação teórica do estudo se fixou a partir de três eixos norteadores, utilizados 

no intuito de melhor sistematizar o discurso e orientar a análise crítica pretendida: o primeiro 

complementou o estudo com um conteúdo histórico; o segundo trouxe uma proposta voltada 

para o estudo da técnica xilográfica; e o terceiro eixo fixou os pilares para uma abordagem 

plástica, priorizando a análise dos elementos físicos e visuais na composição formal de uma 

imagem. 

O livro Hansen Bahia: mestre da gravura, de Regina Bochicchio, traz uma explanação 

da trajetória de vida de Hansen, desde o seu nascimento até a sua morte em 14 de junho de 

1978. A autora traça um perfil do artista enfocando os dois períodos em que viveu na Bahia, 

trazendo informações importantíssimas sobre a sua vida e atuação enquanto artista na capital 

baiana. Já o texto Karl Heinz Hansen – Hansen Bahia, do professor e pesquisador Evandro 

Sybine, também traz uma pequena explanação sobre a trajetória do artista, desde a Alemanha 

pós-guerra, até a sua chegada em solo baiano. O autor comenta, ainda, sobre a forma distinta 

de Hansen criar as suas xilogravuras e sobre os seus principais trabalhos artísticos. Ambos os 
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referenciais bibliográficos permitiram uma comparação de informações aqui sintetizadas em 

uma breve revisão histórica da vida do artista, sustentando a base teórica do primeiro eixo. O 

terceiro livro a fechar o círculo referencial para este eixo é a Breve história ilustrada da 

xilogravura, de Antonio F. Costella, o qual permitiu ao estudo trazer uma breve revisão 

histórica do surgimento da técnica xilográfica e de suas raízes como linguagem artística. Os 

conhecimentos abordados por Jordi Catafal e Clara Oliva, indicados no segundo eixo, também 

contribuiriam para a base histórica desenvolvida aqui. 

O segundo eixo traz como referencial bibliográfico utilizado em seu desenvolvimento 

os livros Xilogravuras: manual prático, de Antônio F. Costella e A gravura: as técnicas e os 

procedimentos em relevo, em cavado e por adição explicados com rigor e clareza de Jordi 

Catafal e Clara Oliva. Antônio F. Costella apresenta um discurso quase que puramente técnico 

sobre os métodos e ferramentas usadas na confecção da xilogravura, enquanto que os dois 

últimos autores citados relacionam história e técnicas. Ambas as fontes referenciais 

permitiram ao estudo uma abordagem técnica da xilogravura, levando em consideração a sua 

matriz de madeira e o seu processo de criação. 

Após essa análise histórica e técnica, os esforços foram direcionados exclusivamente ao 

enfrentamento do problema e ao direcionamento do objetivo geral proposto. Neste intuito, o 

terceiro eixo passou a ser norteado por uma abordagem predominantemente de análise 

plástica, priorizando o estudo dos elementos físicos e visuais na composição formal de uma 

imagem– entendimentos primordiais para se fazer a análise crítica das estampas e matrizes 

xilográficas da série Via Crucis no Pelourinho. Com um sentido mais descritivo nesse eixo, o 

estudo passa a ser conduzido por intermédio da análise iconográfica, sustentada teoricamente 

por duas obras bibliográficas que se mostraram essenciais para essa abordagem, a saber: 

Sintaxe da linguagem visual, de Donis A. Dondis, por apresentar uma investigação que 

conduz à compreensão do conjunto de elementos básicos, estruturalmente sintetizados em 

uma composição visual, e Criatividade e processos de criação, de Fayga Ostrower. O 

conteúdo teórico do primeiro livro permitiu uma investigação de como Hansen fez uso dos 

elementos visuais básicos, levando em consideração o fato de que ele não dispôs de uma 

formação acadêmica (pelo menos não há relatos que indique o contrário deste dado). 

Já o discurso de Fayga Ostrower em Criatividade e processos de criação, se apresentou 

como segunda referência importante para o embasamento teórico deste eixo da monografia. 

Ostrower (1977, p. 5) nos relata que ―Outra ideia é a de que criar corresponde a um formar, 

um dar forma a alguma coisa‖; então, do processo criativo emerge uma estrutura ou imagem 

onde o artista se realiza e nos transmite as mais diversas informações, pois, ainda segundo a 
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autora, ―Toda forma é forma de comunicação ao mesmo tempo em que forma de realização.‖ 

(OSTROWER, 1977, p. 5). Sendo assim, sua abordagem em torno do processo criativo 

contribuiu para uma análise mais segura do conteúdo expressivo explorado por Hansen na 

composição de suas xilogravuras. 

Aplicou-se no desenvolvimento do estudo o método Analítico e sintético, uma vez que 

na revisão bibliográfica foram analisadas várias obras escritas – as quais foram 

posteriormente sintetizadas – e informações angariadas, dispostas e confrontadas em um 

único discurso teórico; utilizou-se também o método Analítico comparativo, o qual favoreceu 

e orientou as análises formais realizadas e que caracterizaram um possível estilo de Hansen, a 

partir da relação entre os elementos físicos e visuais das matrizes e suas impressões. Para 

tanto, se valeu, ainda, dos conhecimentos que integram as teorias da forma e elementos de 

composição, bem como de classificação iconográfica. 

O primeiro capítulo desta monografia apresenta, de forma breve, a trajetória de Hansen, 

abordando em uma primeira parte o período restrito ao seu nascimento, até o momento em 

que decide mudar-se, com sua terceira esposa, para a cidade de São Félix, no Recôncavo 

baiano. Na segunda parte, o capítulo aborda o período a partir da sua residência no 

Recôncavo, até o seu falecimento no Hospital Sírio-libanês, em São Paulo. O capítulo 

comenta, ainda, a sua experiência negativa na Alemanha, atuando como soldado na Segunda 

Guerra Mundial, e também relata a sua iniciação nas artes gráficas. Comenta a sua chegada ao 

Brasil e, posteriormente, à Bahia, suas impressões em relação à população e à cidade do 

Salvador, fazendo menção à sensibilidade do artista diante das questões sociais. Já no 

Recôncavo, o capítulo comenta a sua paixão pelas cidades vizinhas São Félix e Cachoeira e 

seus planos e sonhos para o desenvolvimento artístico e cultural da região, com a implantação 

da Fundação Hansen Bahia. 

O capítulo dois trata do legado xilográfico deixado pelo artista no Recôncavo baiano, 

abrangendo primeiramente um breve panorama da história e técnica da xilogravura, 

comentando o seu desenvolvimento ao longo da história e as suas raízes, enquanto linguagem 

artística explorada por grandes artistas. Em seguida, contextualiza Hansen em relação ao 

cenário artístico regional, fazendo uma breve reflexão sobre a origem e o desenvolvimento da 

xilogravura na Bahia e sobre as principais produções xilográficas de Hansen. Discorre sobre a 

criação da Fundação Hansen, sua atuação enquanto instituição cultural no Recôncavo e 

principal mantenedora do legado deixado pelo artista. Por último destaca o acervo xilográfico 

existente na Fundação, onde se encontram guardadas as matrizes e estampas da série Via 

Crucis no Pelourinho– objeto de análise deste estudo. 



11 

 

No terceiro capítulo, o discurso é imediatamente direcionado para a análise dos 

elementos físicos e visuais que compõem estruturalmente e de forma plástica as matrizes e 

estampas xilográficas da série em questão. Inicialmente, comenta-se a influência cultural 

sofrida por Hansen ao chegar à Bahia, observando a presença destes elementos culturais na 

referida série xilográfica. Em seguida, discorre-se sobre as potencialidades inerentes aos 

cortes específicos de algumas ferramentas de entalhe (algumas adaptadas e outras 

convencionais) e seus resultados plásticos observados nas xilogravuras. Comenta-se, de igual 

forma, as características expressivas extraídas da madeira durante o processo de confecção 

das matrizes, analisando, primeiramente, os elementos físicos: tipo de madeira utilizada na 

produção da matriz (o compensado laminado), a aplicação de materiais estranhos na 

superfície da mesma– a fim de criar texturas diversas – e as imperfeições oriundas da própria 

estrutura física da madeira. Por último, analisam-se os elementos visuais: a linha, a forma, o 

tom, a luz, a cor, a textura, a escala, a dimensão e o elemento escorço. 

O quarto capítulo, por sua vez, aponta algumas possíveis peculiaridades, observadas no 

processo de criação das xilogravuras, que pudessem indicar um estilo de composição de 

Hansen Bahia. Faz breves comentários sobre a origem do expressionismo e a escolha que os 

artistas vinculados a esse estilo fazem da linguagem xilográfica, agregando a ela um alto valor 

expressivo. Expõe-se, ainda, neste capítulo, a proposta estética pretendida pelo 

expressionismo, relacionando-a com o tratamento específico aplicado pelo artista às suas 

imagens. Por fim, fez-se uma breve reflexão sobre a necessidade de promover o embate entre 

o estilo da produção xilográfica de Hansen em comparação aos demais xilógrafos de sua 

época. 
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2 HANSEN BAHIA: UM GERMÂNICO RADICADO BAIANO
1
 

 

2.2 A VINDA DE HANSEN À BAHIA 

 

Germânico, nascido em 19 de abril de 1915 em Hamburgo, cidade portuária no norte da 

Alemanha, às margens do Rio Elba, Hansen Bahia ou Karl Heinz Hansen – nome de batismo 

– é filho de Karl Hansen e Hertha Hansen. Marinheiro, em Hamburgo, entre os anos de 1935 

e 1936, casou-se com Trude, sua primeira esposa, da qual não se sabe o sobrenome; serviu ao 

exército alemão entre 1936 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial – neste período, 

durante os seus momentos de folga, fazia algumas pinturas, o que já seriam os primeiros 

passos para o começo de uma futura carreira artística. Hansen vivenciou a angústia de 

perceber uma população alemã castigada pelos horrores da guerra, 

 

Gente que foi próxima a Hansen diz que ele tinha horror à guerra. Para o amigo, 

também alemão, o arquiteto Carl Von Hauenschild [...] Hansen contou que quando 

Hamburgo foi bombardeada, ele, que servia forçosamente à Marinha alemã (não 

pactuava com o nazismo de Hitler), como soldado-bombeiro, teve de carregar os 

corpos sem vida de adultos, velhos e crianças. E que essa experiência o teria 

marcado profundamente gerando extrema aversão à violência. (BOCHICCHIO, 

2012, p. 30) 
 

 

É bem provável que a experiência vivida por ele durante a Segunda Guerra Mundial 

(responsável por sua aversão à violência), seria determinante para o desenvolvimento de sua 

sensibilidade crítica e para a inserção de questões sociais expressas em sua arte. Hansen foi 

expressionista e, como todo artista proveniente deste estilo, ―[...] em lugar de registrar uma 

impressão do mundo que o cercava, o artista imprimia seu próprio temperamento sobre sua 

visão do mundo.‖ (DEMPSEY, 2010, p. 70). A denúncia dos horrores da guerra e da falta de 

escrúpulos da sociedade capitalista era uma praxe entre os artistas expressionistas alemães do 

período. 

Hansen, ainda nesta mesma época, separou-se da sua primeira mulher, Trude, com 

quem teve três filhos: Klaus, Perter e Kersten Hansen. Sobre esse primeiro casamento, sabe-se 

pouco, como nos afirma Bochicchio (2012, p. 22) ―De sua primeira esposa, de prenome 

Trude, quase não há registro por aqui [...]‖. Já sua segunda esposa, a alemã Waltraud, ele a 

conheceu em uma Ópera e em breve se casaram e tiveram uma filha de nome Immetraut. 

                                                
1As informações constantes neste capítulo são baseadas em resumos extraídos dos seguintes autores: Evandro 

Sybine. Karl Heinz Hansen: Hansen Bahia; 19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 

Plásticas. Regina Bochicchio. Hansen Bahia: mestre da gravura. Fundação Hansen Bahia. Catálogo da 

Exposição Itinerante Hansen Bahia: Restauração do Acervo 72 Obras. 
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Entre os anos de 1946 e 1949, trabalhou como artista gráfico e naquele período, aos 33 

anos, sem nunca ter recebido formação acadêmica – Hansen foi autodidata – realizou suas 

primeiras xilogravuras. Determinada técnica o encantaria e o faria ser reconhecido no meio 

artístico, como nos relata Sybine: 

 

Seu início na xilografia é tardio, aos 33 anos de idade, desde que pegou a madeira 

para entalhá-la criou uma relação afetiva, talhando diretamente sem partir de um 
desenho inicial, foi um autodidata, mas se tornou um mestre nesta técnica da gravura 

artística. (SYBINE, 2010, p. 321) 
 

 

 

Ainda neste período de três anos acima mencionado, expôs seus trabalhos gráficos em 

Estocolmo, na Suécia, onde chegou a viver por um período curto, produzindo vários scripts 

para filmes anti-bélicos e livros infantis que expressavam a ideia de uma sociedade sem 

violência.  

Em 1950, Hansen vai à Inglaterra, onde pega um navio e muda-se para o Brasil com sua 

mulher Waltraud e a filha Imme, deixando para trás uma Europa instável, devastada pela 

Segunda Guerra Mundial. Ao chegar ao Brasil, sendo ele já um artista xilógrafo, realiza a sua 

primeira exposição em solo brasileiro, no Museu de Arte de São Paulo e trabalha como 

ilustrador na Editora Melhoramentos, como nos descreve Sybine: ―Quando chega ao Brasil 

em 1950 fixa-se em São Paulo, Hansen trabalha no âmbito da ilustração editorial, por ocupar 

esse cargo, mantém uma relação tensa com um universo visual, permeado por imagens de 

diferentes procedências.‖ (SYBINE, 2010, p. 316). 

Nasce em 1955, já no Brasil, Vitorio Carlos, seu segundo filho com Waltraud, na 

mesma época em que viaja até Salvador para realizar uma exposição na Galeria Oxumaré – a 

sua primeira em terras baianas: ―E foi a Oxumaré que abriu as portas para que as gravuras de 

Hansen fossem expostas para a população de Salvador.‖ (BOCHICCHIO, 2012, p. 34). Foi 

por ocasião desta exposição, inaugurada em 1º de agosto, que Hansen teria declarado que 

―Arte antiga, a xilogravura presta-se maravilhosamente à expressão das idéias modernas‖ 

(FUNDAÇÃO..., 2009, p. 30). 

Já na capital baiana, por conta da exposição, fica encantado pelas suas ruas e casarios 

coloniais, passando a nutrir também um especial fascínio pela cultura baiana e pelo modo de 

vida da população. Hansen decide mudar-se para a Bahia, como nos relata Bochicchio (2012, 

p. 21-22), ―[...] já tinha 40 anos de idade, maturidade artística e reconhecimento quando veio a 

Salvador da Bahia pela primeira vez e por aqui decidiu ficar, em 1955.‖. Entre 1955 e 1958, 

executa diversos trabalhos artísticos, entre painéis e álbuns de gravuras, como, por exemplo, 
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―Flor de São Miguel‖ e ―Navio Negreiro‖, participando também de diversas exposições 

individuais e coletivas. 

Em Salvador, Hansen, a sua segunda esposa Waltraud (também conhecida como Rosa), 

e seus dois filhos moraram em uma casa no bairro de Amaralina, onde recebiam 

frequentemente visitas de amigos artistas como Sante Scaldaferri e Carybé. Na época, o bairro 

era pouco habitado e contava com muita área verde, o que era ideal para Hansen, pois este 

buscava paz e tranqüilidade para continuar produzindo suas xilogravuras, longe da 

perturbação de um centro comercial movimentado. 

Muito observador e sensível às questões sociais, Hansen encontra em Salvador uma 

cidade de cultura rica e de povo alegre, porém, imersa em diversos problemas – terreno fértil 

para o desenvolvimento de sua arte. 

 

A alegria e tristeza desse modo de vida impressionaram o artista alemão. [...] Ele 

encontrou na Bahia um clima para desenvolver o expressionismo. Porque o 

expressionismo é isso. Evidente que, chegando à Bahia, sofreu impacto da cultura 

baiana. Quando ele chegou aqui teve um crescimento ímpar. Foi um dos que mais 

explorou o tema prostitutas. Um grande mestre da gravura. (BOCHICCHIO, 2012, 

p. 44-45) 

 

 

 

Hansen retratava em muitas de suas xilogravuras a beleza das manifestações culturais, 

costumes e tradições de uma Bahia miscigenada, mas também o cotidiano e os dramas de uma 

população marginalizada e desprezada, como nos relata Sybine: 

 

Já na Bahia, na década de 50, Hansen mantém ainda uma relação com o universo da 

comunicação de massa, ilustrando agora os dramas da gente e do povo, descrevendo 

em suas matrizes o sofrimento das pessoas em meio à beleza da Bahia naquele 

período. (SYBINE, 2010, p. 316) 

 

 

 

Depois de um período de quase três anos morando e produzindo xilogravuras na capital 

baiana, Hansen decide em 1958voltar para sua terra natal e, com uma exposição no Forte 

Monte Serrat, na cidade baixa, se despede da Bahia. Intitulada ―A Bahia de Hansen‖ 

(FUNDAÇÃO..., 2009, p. 30), a exposição reúne xilogravuras produzidas no período em que 

viveu em Salvador – uma mostra do que ele levaria da Bahia para a Europa, retratada em sua 

arte. 

De volta à Alemanha, Hansen monta um ateliê em Tittmoning, num castelo medieval do 

século XIII, na fronteira entre a Alemanha e a Áustria, onde passa a lecionar cursos de 

gravura. ―Entre 1960 e 1963, Hansen continuou ensinando gravuras para seus alunos no ateliê 
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do castelo, o que frutificava em exposições permanentes.‖ (BOCHICCHIO, 2012, p. 60). Foi 

nesta época que conheceu a jovem Ilse Hilma Caroline Stroimmer, uma de suas alunas, com 

quem passaria a viver até o fim da sua vida. 

É também neste período, por ocasião da realização da exposição ―A Bahia de Hansen‖ 

em vários países da Europa, que ele adota o nome artístico de Hansen-Bahia. 

 

Foi em razão da Bahia, mas não na Bahia, que nessa época, aclamado com o 

trabalho realizado em Salvador, adotou como nome artístico Hansen-Bahia – como 

ficaria conhecido a partir deste momento até sua morte. (BOCHICCHIO, 2012, p. 

57-58. Grifos da autora) 
 

 

 

Ainda em 1963, Hansen aceita o convite do Imperador Heilé Salassiè, da Etiópia, para 

criar e lecionar o Curso de Artes Gráficas e Xilogravura em Addis Abeba, onde formaria um 

grupo com cerca de trinta gravuristas. Não se sabe muito da sua vivência na Etiópia, pois, ―Do 

tempo que passou na África com Ilse, de 1963 a 1966, há poucos registros escritos.‖ 

(BOCHICCHIO, 2012, p. 62). No entanto, sabe-se que Hansen, depois de uma visita de dois 

meses ao Brasil, rompe o contrato que tinha na Etiópia e volta definitivamente para a Bahia, 

onde se naturaliza brasileiro, depois de uma emocionada declaração pelo que a Bahia lhe 

proporcionou: ―‗Tudo o que sei e o que sou, devo à Bahia‘ – foi assim que expressou Hansen 

ao aportar novamente em terras baianas, em 1966, depois de oito anos de ausência. Nessa 

época, ele naturalizou-se brasileiro.‖ (BOCHICCHIO, 2012, p. 67) 

De volta à capital baiana, após sua naturalização, adquire um terreno no bairro de Piatã, 

em Salvador, onde constrói uma casa, e lá viveria com Ilse, sua terceira esposa, de 1967 a 

1976. A casa tinha um espaço dedicado exclusivamente ao seu ofício de gravurista, como nos 

relata Sybine: 

 

Ele constrói em Piatã uma casa atelier conhecida como ―Entrada do Paraíso‖ [...] 

Hansen tem um estúdio de gravura nesta casa, com três prensas de gravura, sendo 

uma feita por ele para tirar impressões em grande formato (adaptação de um cilindro 

de moagem de cacau). (SYBINE, 2010, p. 319) 

 
 

 

Sendo Hansen um artista já premiado em bienais e reconhecido mundialmente, com 

exposições individuais e coletivas realizadas em vários países, é contratado como professor de 

Artes Gráficas e Xilogravura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, 

sendo nomeado em 1967, pelo então Reitor Miguel Calmon. Ele também ministrou, nessa 

época, um curso livre de gravura no Instituto Cultural Brasil-Alemanha – ICBA (Goethe 
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Institut) em Salvador, mas é a sua passagem pela Escola de Belas Artes a mais significativa 

por estabelecer o interesse dos estudantes pela gravura. 

 

Mas sua passagem pela Escola de Belas Artes (EBA) foi importante para muitos 

artistas que, depois, seguiram na gravura. Não que tenha feito escola de sua técnica 

(muito pessoal e com grande grau de dificuldade para execução), mas porque 

fomentou esse tipo de arte entre os estudantes. (BOCHICCHIO, 2012, p. 88-89) 

 

 

 

Hansen continuou em Salvador produzindo e expondo suas xilogravuras em vários 

países, mas em 1976, acometido por uma doença, decide mudar-se com Ilse para a cidade de 

São Félix, no Recôncavo da Bahia. 

 

 

2.2 HANSEN NO RECÔNCAVO BAIANO 

 

Deixando para trás as badalações de uma Salvador bem diferente da época em que 

retornou da África com sua esposa Ilse, Hansen, já doente, escolhe as cidades de Cachoeira e 

São Félix, às margens do Rio Paraguaçu, no Recôncavo baiano, para viver mais 

tranquilamente o resto de sua vida. Hansen e Ilse mudam-se para São Félix e vão morar na 

Fazenda Santa Bárbara, imóvel comprado um ano antes por ela do então vice-governador da 

época, Edvaldo Brandão. O imóvel estava quase em ruínas e seria reformado pelo casal – 

Hansen, mais uma vez, assim como na construção da casa em Piatã, foi o mestre de obras. A 

casa, localizada no alto da ladeira de Santa Bárbara, além dos espaços de convivência do 

casal, contava com um ateliê, onde Hansen continuou produzindo suas xilogravuras. 

Quando chegou à cidade adotiva, Hansen fez logo novos amigos por ocasião das festas 

que sempre dava em sua casa. Apesar de morar em São Félix, frequentava de igual maneira a 

cidade vizinha. Atravessava constantemente a ponte D. Pedro II rumo a Cachoeira, pois nutria 

igual paixão pelas duas cidades. Hansen planejava implantar em Cachoeira a sua fundação, 

desejava levar para o povo da região do Recôncavo a sua arte: ―Se antes transformava a 

miséria em arte como forma de emocionar e de denúncia das dores do povo para o mundo, 

dessa vez era literalmente para o povo que queria levar sua arte.‖ (BOCHICCHIO, 2012, p. 

112). Ele tinha um sonho e para alcançá-lo não mediu esforços: ver a Fundação Hansen Bahia 

inaugurada, contribuindo para o desenvolvimento artístico e social das duas cidades e na 

educação dos jovens. 
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Em 19 de abril de 1976, dia de seu aniversário – estava completando 61 anos de 

idade – Hansen realizou a exposição ―Retrospectiva‖, promovida pela Embaixada 

Alemã no Touring Club do Brasil, em Brasília. Diante de várias autoridades, Hansen 

entregou ao vice-governador baiano, Edvaldo Brandão Corrêa, e ao então prefeito de 

Cachoeira, Ivo Santana, cópia de seu testamento, oferecendo sua obra para a cidade 

de Cachoeira e instituindo a Fundação Hansen Bahia (FHB). (BOCHICCHIO, 2012, 

p. 103-104) 

 

 

 

Sua trajetória de vida no Recôncavo da Bahia seria curta, viveu ali apenas três anos, 

muito debilitado por causa do câncer na bexiga. Vai para São Paulo, onde passaria por 

cirurgias no Hospital Sírio-Libanês, porém, depois de cinquenta dias internado, não resistiu. 

Morreu aos 63 anos, no dia 14 de junho de 1978, e deixou para as cidades de Cachoeira e São 

Félix um legado artístico de xilogravuras e matrizes xilográficas de valor cultural inestimável. 
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3 UM LEGADO XILOGRÁFICO NO RECÔNCAVO DA BAHIA 

 

3.1 PENSANDO A XILOGRAFIA: BREVE HISTÓRIA E TÉCNICA 

 

A experiência de Hansen com a xilografia foi produtiva em todos os sentidos – técnico, 

estético e expressivo – de tal forma que sua memória no Recôncavo da Bahia está diretamente 

ligada ao legado xilográfico deixado por ele para as cidades de Cachoeira e São Félix. Mesmo 

tendo uma trajetória de vida artisticamente ativa, acumulando as habilidades de pintor, 

escultor, ilustrador, escritor e professor, a xilografia seria a linguagem artística mais explorada 

durante toda a sua carreira, a qual lhe rendeu reconhecimento internacional. Portanto, faz-se 

oportuno ressaltar aqui, brevemente, os princípios técnicos da xilografia e os caminhos 

percorridos por ela ao longo da história. 

A palavra xilografia é derivada dos termos gregos ―xylon‖, que significa ―madeira‖ e 

―graphein‖ que significa ―escrever ou gravar‖. Portanto, xilografia é a técnica de escrever ou 

gravar sobre a superfície de uma madeira, utilizando como ferramentas instrumentos 

cortantes, no intuito de criar uma matriz. 

 

Estamos a referir-nos a desenhar em sulcos, a realizar uma imagem na superfície do 

material, susceptível de ser alterado por algum procedimento. Por extensão, quando 

falamos em gravar, referimo-nos a sulcar, abrir, ferir, riscar, morder, inserir, atacar, 

etc..., termos estes adoptados [sic] no calão das oficinas de gravura para designar o 

processo de gravura de uma matriz. (CATAFAL; OLIVA, 2003, p.10) 

 
 

 

A xilografia tem em seu princípio a geração por meio de entalhe, de figuras em baixo 

relevo na matriz de madeira, a qual, após ser entintada, transfere por meio de impressão a 

figura para um suporte de papel e disso nasce a xilogravura. Cabe ressaltar aqui, que o termo 

xilografia refere-se apenas à técnica e ao processo de criação, enquanto o termo xilogravura 

se refere ao resultado final, à estampa contendo a figura ou elemento gráfico impresso. 

Os caminhos percorridos por esta técnica durante séculos denotam sua importância 

histórica e aplicação utilitária que teve em cada época; posteriormente houve a sua afirmação 

enquanto linguagem artística de significativa expressividade – linguagem esta explorada 

durante anos por artistas de grande talento e reconhecimento. Sua origem aponta para o 

oriente, mais precisamente para a China, onde a xilografia teria sido praticada há mais de 

1500 anos, na impressão de orações budistas. ―Assim, costuma-se considerar que as primeiras 

xilografias conhecidas são as repetidas impressões de imagens de Buda (Rolos dos Mil 

Budas).‖ (CATAFAL, OLIVA, 2003, p.14. Grifos do autor). 
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A presença da técnica no ocidente remonta ao século VI, onde, na Europa, o processo de 

xilografia era usado inicialmente para estampar tecidos. Já o uso do papel na impressão de 

xilogravuras é um pouco mais tardio, entre os séculos XIV e XV, na divulgação em série de 

imagens sacras e na confecção de cartas de baralhos. Esta última valeu-se do processo 

xilográfico para sua popularização, devido ao seu barateamento e tornou-se acessível a um 

público maior, pois antes era privilégio apenas de nobres e ricos. ―Vale dizer que precedendo 

a descoberta da imprensa de tipos móveis, por volta de 1454, empregava-se a xilo para a 

impressão de livros.‖ (LETYCIA, 1997, p. 143), deste modo, o uso da xilografia na Europa 

seguiria um fluxo de aplicabilidade na produção editorial. 

Na Europa, até o início do século XV, os livros eram manuscritos e totalmente 

ilustrados à mão, o que além de ser um processo demorado – a oferta de livros na época era 

pequena – elevava o custo a preços muito altos. É neste momento que surgem os primeiros 

livros impressos, utilizando a técnica xilográfica como procedimento técnico de impressão, a 

qual foi rapidamente disseminada na primeira metade daquela centúria. Com o uso desta 

técnica, poderia ser feito um número maior de exemplares em um período mais curto de 

tempo e, como consequência, os livros antes caríssimos passaram a ser mais acessíveis às 

pessoas menos favorecidas economicamente. Um exemplo notório dessa vantagem oferecida 

pela técnica xilográfica na impressão de livros, segundo Costella (2009, p. 18) é a ―Biblia 

pauperum” (Bíblia dos pobres), que teve no século XV uma dezena de exemplares 

xilográficos vendidos na Europa. Ainda de acordo com Costella (2009, p. 20), destaca-se 

também nesta época o “Donato”, livro manuscrito de grande popularidade que teve uma 

versão impressa, totalmente xilográfica, contendo apenas textos. 

A partir de meados do século XV, a xilografia – que já tinha inicialmente contribuído 

para o barateamento do livro –, daria ainda um passo mais importante: a aplicação de seu 

princípio técnico na impressão de livros com tipos metálicos móveis. Esse feito foi atribuído 

ao alemão Gutenberg, criador da primeira prensa tipográfica. Tal inovação tem como 

consequência o radical barateamento dos livros e rapidez na execução de grandes tiragens, 

pois os tipos – então metálicos –, não se desgastavam como a matriz xilográfica e, além disso, 

possibilitavam tamanhos de letras bem menores, o que, por sua vez, possibilitava espaço para 

mais textos. 

 

Contudo, o desenvolvimento da gravura ocidental está intimamente ligado à 

imprensa, aos seus progressos técnicos e ao mundo do livro impresso. A invenção 

da imprensa não teria tido lugar sem o conhecimento prévio das técnicas de 

impressão (ou gravura) xilográfica, já que as primeiras impressões de Gutenberg 
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são letras gravadas ou caracteres fixos. (CATAFAL; OLIVA, 2003, p.15. Grifos do 

autor) 

 

 

 

Ao contrário do que se pensa, o advento da tipografia não tornou ultrapassada a técnica 

da xilografia. As duas andaram juntas por anos na edição de livros: a tipografia na impressão 

de textos e a xilografia na ilustração dos livros. Ainda que, neste momento, considerasse 

apenas o seu uso utilitário, em seu futuro, a xilografia render-se-ia aos propósitos artísticos, 

como nos relata Costella (2009, p. 26): ―Ilustrando livros, a xilografia européia foi se 

exercitando, até alcançar altos níveis artísticos‖ e, ainda segundo o mesmo autor, ―Além de 

ilustrar os livros, a xilografia continuou também a ser impressa como obra autônoma.‖ 

(COSTELLA, 2009, p. 26). Em qualquer uma das condições – na ilustração de livros ou como 

obra autônoma – os xilógrafos até o século XII realizavam o entalhe de suas matrizes com a 

técnica da xilografia ao fio. 

Essa técnica é caracteriza pelo uso da madeira em forma de tábuas extraídas de forma 

vertical em relação ao tronco da árvore, e as ferramentas comumente usadas no entalhamento 

são as facas, formões e goivas. O xilógrafo, ao entalhar a matriz, pode tirar proveito das 

imperfeições e veios da madeira como resultado plástico da xilogravura, ou pode trabalhá-la 

lixando-a e deixando-a lisa, contando apenas com o resultado plástico dos sulcos e texturas 

extraídos por meio de suas próprias habilidades. 

 

Na xilografia ao fio, também chamada de madeira deitada, o xilógrafo lança mão de 

uma tábua, isto é, de um pedaço de madeira cujo corte se faz na mesma direção em 

que estão dispostas as fibras da árvore, isto é, o corte se fez da copa à raiz, 

longitudinalmente ao tronco. (COSTELLA, 1986, p. 11) 

 

 

  

 No século XV uma região que se destacou no uso brilhante da técnica da xilografia na 

produção de ilustrações foi a Itália, tendo como seus principais polos de desenvolvimento as 

cidades de Veneza e Florença. A xilografia teve semelhante popularização também nos Países 

Baixos, neste caso, muito ligada à técnica da pintura, até então vinculada à tradição 

miniaturista dos pintores flamengos. Os xilógrafos naquela época eram vistos apenas como 

simples artesãos que trabalham a madeira, e é ―Justamente por ser apenas artesão, o xilógrafo 

limitava-se a reproduzir na madeira as linhas do desenho fornecido por um artista‖ 

(COSTELLA, 2009, p. 30). O artista, naquele momento, ainda não entalhava a madeira, 

realizava apenas o desenho, cabendo ao xilógrafo a tarefa de executar a matriz, que, em 

alguns casos, era impressa por um terceiro: o impressor. 
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Outro momento histórico ímpar da xilogravura foi o seu desenvolvimento na Alemanha, 

onde grandes pintores como Dürer utilizou habilidosamente a técnica da xilografia na 

execução de trabalhos com alto grau em riqueza de detalhes. Segundo Costella (2009, p. 30), 

―Dürer deu à xilogravura plástica tão criativa que acabou criando uma nova linguagem, muito 

mais rica do que a das corriqueiras estampas que cumpriam somente a função ilustrativa.‖ Em 

suas mãos, a xilogravura gozaria de um elevado valor estético, pois, Dürer compreendia bem 

as potencialidades da madeira, e, mesmo não entalhando a matriz assim como os demais 

pintores da época – realizava apenas o desenho, cabendo ao artesão a execução da matriz – 

soube fazer bom uso de suas qualidades plásticas. 

 

Dürer, como qualquer pintor de sua época, não entalhava os blocos. Desenhava, ou 

diretamente sobre a madeira, ou em papel para cópia, passando a tarefa do entalhe a 

artesãos, mas ele soube compreender as potencialidades da madeira e conduziu seu 

traço na direção desse objetivo. (COSTELLA, 2009, p. 30) 
 

 

 

A participação do oriente na xilogravura não se restringe apenas ao seu surgimento na 

China ainda no século VI. O Japão, onde a xilografia também já era uma técnica milenar, 

daria sua contribuição nos séculos XII e XIX, com as belíssimas xilogravuras produzidas pela 

escola ―Ukiyo-e”. Essa escola implementou a sua produção em séries de xilogravuras 

coloridas usando várias matrizes, quase sempre uma para cada cor de tinta. Sua aplicação 

também não se restringia apenas à ilustração de livros, chegaria até o ocidente como 

ilustração em papel de embrulho para porcelanas. Despertando fascínio pela sua riqueza de 

gama de cores, valorizou-se grandemente como obra autônoma, chegando a ser disputada por 

colecionadores no século XIX. 

A xilografia, durante séculos, foi executada pelo modo de entalhar ao fio, porém, por 

volta do século XIX, espalhou-se pela Europa a xilografia de topo ou a contrafibra. A 

madeira usada para esta técnica é obtida a partir do corte transversal do tronco no sentido 

horizontal – considerando-se o tronco em pé – em forma de rodelas, no sentido contrário aos 

das fibras, por isso a denominação a contrafibra. Para essa técnica, o instrumento 

basicamente usado é o ―buril”, o qual é constituído por uma fina e resistente barra de aço com 

a ponta no formato de um bisel de 30 a 45 graus, tendo na extremidade oposta um cabo 

hemisférico de madeira.  

Acredita-se que esse modo de entalhar a madeira tenha surgido em meados do século 

XVIII, na Arménia e, na Europa, nas regiões de Santiago de Compostela e Lyon, chegando 
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posteriormente até a Inglaterra, onde a técnica foi extraordinariamente explorada por Thomas 

Bewick, o qual se tornaria o principal divulgador da xilografia de topo. 

 

Alguns autores situam o alvor da gravura a contrafibra na Armênia e, na Europa, em 

Santiago de Compostela e Lyon, em meados do século XVIII. Daí, parece ter-se 

estendido a Inglaterra, onde o virtuosismo atingido por Thomas Bewick (1753 – 

1828) o acredita [sic], para muitos, como o descobridor da técnica, de tal forma que, 

em 1771, foi premiado pela Society of Arts de Londres. (CATAFAL; OLIVA, 2003, 

p.44. Grifo do autor) 

 
 

 

A principal peculiaridade desta forma de entalhar a madeira está na riqueza de detalhes 

que o xilógrafo pode reproduzir na composição gráfica da obra. Costella (2009, p. 38) afirma 

que, ―Por permitir riqueza de minúcias, a nova técnica passou a ser usada para ilustrar jornais 

e revistas em todo o mundo‖, sua adesão seria quase que unânime nas oficinas de editoração 

da época. 

Com as inovações técnicas nos meios gráficos no final do século XIX, a xilografia 

perdeu sua função utilitária na ilustração de livros, jornais e revistas, porém, passaria no 

século XX por um verdadeiro renascimento enquanto linguagem artística. Artistas como 

Gauguin, Munch e Valloton, interessados apenas nas possibilidades estéticas da técnica, 

utilizaram com excelência a matriz de madeira. Mas, seria o expressionismo, movimento 

artístico que surgiu na Alemanha, por volta de 1905, que mais se beneficiaria das qualidades 

plásticas da técnica, como nos relata Costella (2009, p. 46): ―A linguagem dramática da 

xilogravura, acentuada pelos fortes contrastes entre o branco e o preto, calhou igualmente bem 

à escola expressionista‖.  

Neste momento, os artistas já participavam ativamente de todo o processo de criação, 

eles mesmos desenhavam, entalhavam as matrizes e realizavam a impressão das xilogravuras. 

Gozando de certa liberdade, realizavam também novas experiências como, por exemplo, o fez 

Picasso, o qual, tomando uma tábua de caixote, entalhou a matriz com a intenção de explorar 

os efeitos proporcionados pelas irregularidades da madeira bruta. Hansen é claro, em meados 

do século XIX, por ser um ascendente do expressionismo alemão, soube explorar com êxito a 

linguagem dramática da xilogravura, exercitando-a em experiências que iam desde aplicação 

de diversos objetos cortantes no entalhamento da matriz, ao uso variado de madeiras, como o 

compensado na composição de xilogravuras, as quais, em alguns casos, eram de grandes 

dimensões. 

Na criação da xilogravura há uma demanda no processo que vai desde a escolha da 

madeira até a impressão, a qual pode ser feita à mão (consistindo em entintar a matriz, colocá-
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la sobre uma folha de papel, e friccionar o verso com uma colher de pau bem lisa) ou usando 

uma prensa. A mais adequada para a xilogravura é a prensa de rosca, mas, também pode ser 

usada a prensa de cilindros – conhecida também como torculo –, desde que adaptada para 

receber a matriz de madeira, pois é mais comumente usada para impressão de gravura em 

metal. É bem provável que Hansen tenha usado os dois tipos de prensa para imprimir suas 

xilogravuras, mas, em particular, desenvolveu em seu ateliê uma prensa feita por ele com um 

cilindro adaptado de moagem de cacau, para com ela fazer impressões em grandes formatos. 

 

 

3.2 HANSEN E O CONTEXTO REGIONAL BAIANO 

 

Hansen chegou à Bahia pela primeira vez em 1955 – por ocasião de uma exposição que 

realizaria na galeria Oxumaré– e por aqui decidiu ficar. A Bahia, naquela época, passava por 

uma crescente efervescência artística, iniciada algumas décadas antes pela atuação de alguns 

grupos de artistas com ideais modernistas. As movimentações geradas por tais artistas 

levariam ao surgimento da arte moderna na Bahia, ainda na década e 1940, mediante: a 

realização da primeira Coletiva de Arte Moderna, em 1944; a Exposição Ultramoderna, 

também em 1944; e a Segunda Manifestação Coletiva, em 1948. Preparava-se, assim, na 

Bahia, o terreno fértil para as novas experimentações que se seguiriam nas décadas seguintes, 

sobre as quais muitos artistas operariam – dentre eles, o próprio Hansen. 

Para tanto, deve-se observar dois breves panoramas nos quais podem ser percebidos os 

desfechos da presença da xilogravura na Bahia a partir da década de 1950, pois, foi o 

momento em que Hansen chega à capital baiana e a sua produção xilográfica é influenciada 

pela percepção dos fatores sociopolíticos e culturais regionais. 

 
 

3.2.1 Breve panorama da xilogravura na Bahia 

 
Destacar os artistas precursores da técnica da xilografia na Bahia seria uma tarefa 

extensa e exigiria uma pesquisa à parte. No entanto, como objetivamos refletir brevemente 

sobre a xilografia no cenário baiano, entre as décadas de 1950 e1970 – período em que 

Hansen chega à Bahia e se insere no meio artístico regional, produzindo e expondo suas 

xilogravuras– faz-se oportuno expor alguns fatos antecedentes à década de 1950. 

Sante Scaldaferri, em seu livro “Os primórdios da arte moderna na Bahia: 

depoimentos, textos e considerações em torno de José Tertuliano Guimarães e outros afins‖, 
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aponta para a possibilidade do artista José Guimarães, ainda na década de 1930, ser um dos 

primeiros com formação acadêmica a utilizar a técnica da xilografia na Bahia, mesmo que 

apenas para fins editoriais. Segundo Scaldaferri, entre os anos de 1932 e 1939, José 

Guimarães teve notável crescimento produzindo xilogravuras tendenciosamente 

expressionistas para ilustrar as páginas da revista Seiva e Flame. Ele teria aprendido a técnica 

na França, onde estudou, entre 1928 e 1932, por meio do Prêmio Donativo Caminhoá, com 

recebimento de uma bolsa, cujos recursos eram repassados pelo governo do estado. O prêmio 

foi concedido por ter se destacado em um concurso da época, o qual ocorria anualmente na 

Escola de Belas Artes da Bahia a fim de premiar o melhor aluno de arquitetura em 

determinado ano, o melhor estudante de pintura no seguinte e o melhor de escultura, no 

posterior, para complementação de estudos na França.  

 

Analisando-se algumas das ilustrações, pode-se concluir que elas eram feitas em 

técnicas de xilogravura. Isto porque nota-se claramente na impressão as marcas das 

madeiras irregulares destroçadas pela goiva, nas matrizes. Como não temos 

nenhuma referência a gravadores eruditos que usassem xilogravuras em Salvador 

naquela época, pode-se concluir que José Guimarães tenha aprendido a técnica na 

França e a introduzindo aqui. Caso realmente isto tenha acontecido, José Guimarães 

se coloca novamente como um pioneiro em outra técnica artística. 

(SCALDAFERRI, 1997, p. 57) 

 

 
 

A gravura artística surgiu na Bahia por volta da década de 1940, porém, até então, não 

gozava de grande prestígio enquanto obra de arte autônoma. Todavia, o fato descrito acima 

permite cogitar a ideia de que, mesmo sem uma tradição anterior, os artistas baianos 

aprendiam a técnica no exterior, introduzindo-a posteriormente na Bahia. Ainda assim, os 

principais desdobramentos da xilogravura na Bahia seriam protagonizados pela criação, em 

1953, do então Curso de Gravura na Escola de Belas Artes da Bahia, portanto, pelos diversos 

artistas que por lá passaram nas décadas de 1950 e 1960, e, posteriormente, pelas Oficinas de 

Arte em Série do Museu de Arte Moderna da Bahia. A gravura, neste momento, teve um 

excepcional crescimento e a produção dos artistas deste período marcaria a fase que ficaria 

conhecida como Escola Baiana de Gravura, como nos relata Sybine (2010, f. 35): 

 

Os desdobramentos da gravura na Bahia, principalmente entre as décadas de 1950 e 

1960, na denominada Escola Baiana de Gravura – denominação esta feita para 

ressaltar a produção efervescente realizada no Nordeste –, marcam, sem dúvida, o 

período de surgimento dos grandes artistas gravadores baianos. Uma fase áurea das 

artes plásticas na Bahia e que demonstrou um momento de afirmação da gravura. 
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Juarez Paraíso (1998, p. 9) afirma que ―Na Bahia, a gravura tem sido utilizada desde a 

implantação da arte moderna, na década de 40, através de Mario Cravo Júnior realizando 

litogravuras e gravuras em metal‖, mas no que se refere ao ensino da técnica, o que se tem 

registrado é que o primeiro curso de gravura na Bahia só foi realizado em 1950, pelo artista 

Poty Lazzarotto, no Museu do Estado da Bahia, com o apoio da Secretaria de Educação. Não 

existia, ou pelo menos não há relatos da presença de prensas para gravuras, na época, em 

Salvador. A que foi utilizada no curso ministrado por Poty foi adquirida pelo então diretor do 

Museu de Arte do Estado, Dr. José do Prado Valladares, a qual seria emprestada alguns anos 

depois à Escola de Belas Artes, sendo muito usada pelos alunos do recém-fundado curso de 

gravura, ministrado por Mario Cravo Júnior. Outro espaço que também se destacou na 

produção de gravuras foi o Instituto Cultural Brasil-Alemanha (ICBA / Goethe Institut), onde 

Hansen também ministraria cursos livres de xilografia em 1967. 

Foram muitos os artistas que, nas décadas de 1950 e 1960, se lançaram na exploração 

das várias técnicas de gravura artística, porém, a mais praticada foi à xilografia, ainda que a 

única prensa à disposição no momento fosse para uso específico da gravura em metal. Na 

época, os materiais para gravura em metal em Salvador eram escassos e caros. Essa situação 

levaria os artistas a buscarem alternativas, como no caso, o uso da matriz de madeira na 

prensa de gravura em metal, como nos relata Henrique Oswald (apud SILVA, 2009, p. 2782): 

―[...] O metal estava caríssimo, e isso induzia os gravadores a se aplicar mais à xilogravura. A 

madeira compensada era de mais fácil aquisição e de mais fácil manejo. Havia uma ótima 

prensa para gravuras em metal.‖. Sendo assim, a madeira escolhida para a confecção das 

matrizes foi o compensado laminado, pois seu uso possibilitou que os artistas produzissem 

xilogravuras nos mais variados tamanhos. Essa adaptação permitiu que a xilogravura 

apresentasse características específicas decorrentes do uso da prensa calcográfica, como 

afirma Paraíso (1998, p. 11), ―Os artistas baianos da década de 60 deram uma feição especial 

à xilogravura, graças ao emprego do compensado e ao uso inadequado da prensa de água-

forte‖. Consequentemente, esta situação também contribuiria para que os artistas optassem 

apenas pela técnica da xilografia ao fio no desenvolvimento de seus trabalhos. 

O virtuosismo nas descobertas, principalmente no momento da impressão, surge 

devido à natureza do trabalho da máquina de imprimir, um tórculo calcográfico, que 

faz girar um cilindro que exerce forte pressão contra outro cilindro, entre os quais 

deslizam o plano móvel da matriz entintada e coberta pelo papel. Com isso, a prensa 

exerce uma pressão extremamente elevada sobre a matéria, possibilitando a captação 

integral dos valores relativos da madeira. (SYBINE, 2010, f.36) 

 

 



26 

 

Outro papel importante nos desdobramentos da gravura na Bahia seria desempenhado 

pela presença do Clube de Gravura. Em outros estados do Brasil, os Clubes de Gravuras 

tiveram uma participação bem mais ativa no desenvolvimento e divulgação da técnica. No 

entanto, na Bahia, sua atuação se deu de uma forma menos representativa, talvez pelo fato da 

gravura, por ser uma obra múltipla, feita em suporte de papel, não ter bom reconhecimento 

pelo público da época. Mesmo assim, o Clube de Gravura da Bahia teria sua participação no 

desenvolvimento da gravura através da atuação de alguns de seus membros.  ―O mercado de 

gravura em Salvador é bastante fraco, sendo louvável o trabalho desenvolvido pelo gravador 

Antonelle L‘ Abbate com o Clube de Gravura da Bahia.‖ (PARAISO, 1998, p. 10).  

Ainda que nas décadas de 1930 e 1940 já se tenha notado a presença da gravura na 

Bahia, a partir da atuação isolada de alguns artistas como José Tertuliano, com as suas 

xilogravuras, e de Mario Cravo Junior, com suas litogravuras e gravuras em metal, a técnica 

ganhou força na década de 1950 (neste período houve a criação do Curso de Gravura na 

Escola de Belas Artes da Bahia);porém seria a partir da década de 1960 o período de maior 

efervescência produtiva na história da gravura na Bahia – situação motivada por alguns 

fatores, entre os quais, nas palavras de Juarez Paraíso (1998, p. 10): 

 

[...] pelo desejo dos artistas de praticar novos meios de expressão, pela efervescência 
criativa reinante, pela criação da oficina de gravura por Mendonça Filho, pela 

existência dos cursos livres e do curso oficial de gravura, pela presença de mestres 

como Mario Cravo Júnior, Hansen e Henrique Oswald e, naturalmente, pela 

concentração de tantos artistas emergentes, talentosos e predispostos às técnicas da 

gravura. 

 

 

 

A Bahia presenciaria a formação de um grupo de artistas gravadores dispostos a levar a 

técnica da gravura a altos níveis estéticos, conduzindo-a para um patamar mais amplo, 

passando a usufruir de um reconhecimento nacional. De acordo com Sybine (2010, f. 37), 

―[...] é a geração que se forma a partir de 1960, uma das mais importantes no cenário da 

gravura na Bahia e no Brasil‖. Nas mãos desses artistas, a gravura viveria uma fase de 

experimentações no uso da madeira de compensado laminado e da prensa calcográfica que 

marcaria a produção desta época. A crescente produção de gravuras precisava ser apresentada 

ao público de Salvador e, entre os espaços disponíveis para exposições, destaca-se na 

divulgação da gravura, a atuação da Galeria Convivium, entre 1965 e 1968. O espaço 

prestaria importante papel organizando as exposições A Gravura na Bahia, em 1965, e a 

Primeira Feira de Gravura na Bahia, em 1966.  
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A prática xilográfica foi bem empregada pelos artistas nascidos e atuantes na Bahia, 

como os já mencionados José Tertuliano e Mario Cravo Junior e outros conterrâneos que se 

juntariam a eles. Porém, a vinda para a Bahia do alemão Karl Heins Hansen, em 1955,e do 

carioca Henrique Oswald, em 1959, viria a contribuir significativamente para a prática e 

ensino da xilogravura na Bahia. Hansen era um excelente gravador e desfrutava de uma 

sensibilidade perceptiva notadamente evidenciada nos principais temas por ele trabalhados. 

Com um olhar socialmente crítico, transferiu para a madeira a vida das prostitutas e de uma 

população soteropolitana desfavorecida. Semelhante enfoque e destreza técnica são também 

observados nas abordagens temáticas que faria em suas xilogravuras dos costumes e tradições 

regionais. Entre os artistas baianos, Hansen seria o mais extraordinário representante do 

expressionismo alemão, tendência que remonta a sua origem.  

 

Na Bahia é o primeiro artista a dedicar-se inteiramente à gravura em madeira. 

Realizou milhares de xilogravuras e uma vasta série de álbuns e livros de arte. Por 

duas vezes foi professor da EBA, 1963 e início da década de 70, tendo vivido o resto 

da sua vida na cidade de Cachoeira, para a qual deixou como herança toda a sua 

obra. Sem dúvida, um legado de valor inestimável. (PARAISO, 1998, p. 12) 

 

 

 

Sua passagem pela Escola de Belas Artes, como professor de gravura, ainda que 

ocorrida em dois momentos diferentes, foi breve, porém, importante, pois a forma como 

trabalhava a madeira serviu de estímulo para que os seus alunos continuassem 

experimentando a técnica xilográfica. Significativo mesmo seria a sua vasta produção 

xilográfica, a qual surpreende tanto pela riqueza de detalhes, como pelo seu valor expressivo e 

temático. 

No que se refere ao ensino da técnica da xilogravura na Escola de Belas Artes da Bahia, 

é com Henrique Oswald – que começa a dar aulas substituindo o professor Mario Cravo 

Júnior – que se tem uma maior contribuição na formação da geração de gravadores da década 

de 1960, como nos relata Paraíso (1998, p. 12), ―Mas é com Henrique Oswald que se 

registrou uma maior influência‖. Sua atuação na Bahia seria marcadamente significativa, 

como podemos observar nas palavras de Silva (2009, p. 2780): 

 
Esse novo estágio da trajetória do artista foi significativamente importante para o 

desenvolvimento da gravura artística baiana, não necessariamente pelo papel 

desempenhado na formação de novos gravadores, mas, sobretudo, pelo estímulo 

dado à participação, à livre iniciativa, à experimentação, fatores que colaboraram 

para o surgimento de um dos principais marcos da história das artes locais: a Escola 

Baiana de Gravura. 
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Juarez Paraíso, referindo-se à contribuição do artista, declara: ―É quando ganha impulso 

definitivo a prática da gravura na Bahia‖ (PARAISO, 1998, p. 12), o que se deduz que 

Henrique Oswald viria acrescentar, e muito, ao desenvolvimento da técnica da xilogravura no 

cenário baiano.  

Natural da Bahia, Calasans Neto também teria uma notável participação, por introduzir 

– a caráter de experimentação – o emprego do compensado laminado na xilogravura baiana, 

usando a única prensa disponível na época: a calcográfica. Mesmo que os gravadores da 

década de 1960 tenham cada um o seu estilo pessoal, suas xilogravuras se assemelhavam em 

algumas características, como, por exemplo, o alto contraste e a riqueza de texturas. Essa 

recorrente semelhança se deve provavelmente ao fato de empregarem o mesmo material e 

usarem a mesma prensa para imprimir as estampas. 

Entre os artistas da geração de gravadores da década de 1960 que fizeram uso da 

xilografia (alguns mais que os outros), estão: José Maria, Sônia Castro, Juarez Paraíso, 

Emanoel Araújo, Gilberto Oliveira, Gley Melo, Edízio Coelho, Adan Firnekaes, Duda, Vera 

Lima, Denise Pitágoras e Terezinha Dumet. Segundo Juarez Paraíso (1998, p. 16), ―A partir 

da década de 70 ampliam-se as opções e o número de artistas gravadores, principalmente 

devido ao maior número de prensas e de locais de trabalho‖. Entre os artistas que fariam parte 

dessa geração de gravadores da década de 1970 estão Sônia Rangel, Roberto Wilson, Marcia 

Magno, Renato Viana, Florival Oliveira e Jane Lídia. Marcia Magno, que se dedicou 

exclusivamente à xilogravura, juntamente com os gravadores Giselia Figueredo Passos, 

Terezinha Dumet, Renato Viana e Michael Walker, seguiram ativamente como professores da 

Escola de Belas Artes, contribuindo para o ensino da gravura na Bahia. 

 

 

3.2.2 Breve panorama da produção xilográfica de Hansen 

 

Não se pretende expor aqui a vasta produção xilográfica de Hansen, pois seria uma meta 

inalcançável, devido à grande quantidade de obras e pelo fato de parte de seus trabalhos 

estarem espalhados pelo mundo, compondo acervos de museus e coleções particulares. 

Adicional a isso, as informações sobre a produção do artista são escassas, vagas, e, em alguns 

casos, não existem ou se encontram em língua alemã, necessitando ser traduzidas para 

possibilitar atingir um público maior. Levando estes aspectos em consideração foi que se 

limitou a investigação a um recorte dos trabalhos mais emblemáticos e significativos de sua 

carreira, indicando em que momento de sua vida foram executados e comentando-os. 
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O caminho percorrido por Hansen dentro do universo das artes gráficas teria início por 

volta de 1946, quando, ainda na Alemanha, começou a trabalhar como artista gráfico, 

realizando ilustrações para fins editoriais. Em contato com este meio e, provavelmente com 

outros profissionais das artes gráficas, Hansen teria aprendido a técnica xilográfica e 

desenvolvido suas habilidades como gravador – é nesta época que realiza as suas primeiras 

xilogravuras. Não se tem em português, um registro com informações específicas de sua 

produção xilográfica daquele período, mas, sabe-se que ele residiu e expôs alguns trabalhos 

gráficos em Estocolmo, capital da Suécia. 

Hansen chega ao Brasil em 1950, e, certamente, tanto a cultura, como o que já se 

produzia por aqui na época em termos de xilogravura, não passariam despercebidos aos seus 

olhos. Segundo Pêpe (2014, não paginado) ―No Brasil, a literatura de cordel lhe colocou em 

contato com a espontaneidade. Essa literatura poética, irônica ou caricatural influenciou o 

olhar do gravador experiente, que soube agregar valores a seu trabalho.‖ Mas, o que se sabe 

de sua produção xilográfica destes cinco anos que viveu em São Paulo, é que foi neste período 

que realizou seu primeiro livro de gravuras, intitulado “O Drama do Calvário”. O livro 

apresenta textos de Menotti Del Picchia e uma série de xilogravuras dos Passos da Paixão de 

Cristo. De acordo com Bochicchio (2012, p. 32) ―Foi aí que fez suas primeiras gravuras 

mostrando o calvário de Jesus, tema que o acompanharia ao longo da vida. [...] Hansen a 

reproduziu, com diferenciadas leituras, por cinco vezes; o ‗Drama do Calvário‘ foi uma 

delas‖.  

Hansen vem para a Bahia pela primeira vez em 1955, onde realizaria nos anos seguintes 

os seus dois principais livros de gravura, “Flor de São Miguel” e “Navio Negreiro”. 

Encantado com a cultura e população da capital baiana, Hansen frequentava assiduamente a 

região do centro histórico, observando a movimentação das pessoas, as várias manifestações 

culturais que por ali ocorriam e a vida das prostitutas. Seria a partir desta experiência que 

desenvolveria, em 1956, um de seus mais emblemáticos livro de gravuras, o já citado Flor de 

São Miguel, o qual reunia, ainda, textos dos escritores Jorge Amado, Vinicius de Moraes e 

José Pedreira. Hansen, com um olhar crítico e legítimo expressionista que era, faz transportar 

para as gravuras os dramas vividos pelas prostitutas do Pelourinho – as figuras centrais desta 

série de xilogravuras. 

Em 1957 Hansen lança a segunda edição do álbum de gravuras Flor de São Miguel, ao 

mesmo tempo em que realiza outra série de xilogravuras, para ilustrar o poema O Navio 

Negreiro, de Castro Alves, formando um livro de gravura com o mesmo nome do poema. 

Neste livro, Hansen expressa com grande sensibilidade a situação desumana e cruel a qual o 
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ser humano era submetido durante o tráfico de africanos escravizados. É bem provável que as 

suas experiências do passado tenham aguçado seu olhar crítico sobre as condições humanas, 

como nos relata Grilo (2014, p. 14): 

 

Hansen Bahia, tendo vivido diretamente a tragédia de um mundo insano e em 

destruição, decorrente da 2ª Guerra, encontrou na xilogravura expressionista a mídia 

ideal para expor, em 1958, com profundidade, o drama humano em seu aspecto mais 

cruel – a escravidão nas condições abjetas dos porões – nas ilustrações definitivas do 

Navio Negreiro (1869), obra-prima de um jovem poeta genial, Castro Alves (1847 – 

1871).  

 

 

 

Em 1958, decidido a retornar para a Alemanha, Hansen reúne todos os trabalhos 

produzidos nestes três anos em que permaneceu na capital baiana – abordando os mais 

diversos temas: marinheiros, prostitutas, baianas, cangaceiros, pescadores – sob o nome de ―A 

Bahia de Hansen‖. De volta à Alemanha, expõe, entre 1958 e 1959, ―A Bahia de Hansen‖ em 

vários países da Europa. É também nesta época, mais precisamente em 1960, que realiza mais 

uma de suas emblemáticas séries de xilogravuras, a “Via Crucis de Tittmoning”, narrando o 

drama da crucificação de Jesus. Hansen produziu também neste período, entre 1959 e 1963, 

em seu ateliê no castelo de Tittmoning, algumas séries de xilogravuras inspiradas em obras 

literárias, entre as quais, segundo Bochicchio (2012, p. 60) constam: ―[...] ‗Nibulengen‘ 

(inspirado na ópera clássica de Wagner, ‗O anel de Nibelungo‘), Odysseus (inspirado na 

Odisséia, de Homero), François Villon (poeta francês medieval), Ópera dos Três Vinténs 

(Bertold Brecht), entre outras.‖. 

Já entre 1963 e 1966, ocasião em que viveu na África, onde montou e lecionou no 

Curso de Artes Gráficas e Xilogravura, na Etiópia, Hansen executa várias xilogravuras 

abordando temas locais de cunhos mítico, religioso e cultural. É desta época a série de 

xilogravuras a “Criação do Sol”, na qual faz referência, através da presença estilizada de 

figuras mitológicas e cenas de culto, a adoração ao mito africano de criação do sol. A série 

“Etiópia” reúne um conjunto de xilogravuras também produzidas neste período e, é composta 

pelos mais variados temas. São figuras e cenas mitológicas, feras selvagens, guerreiros e 

sacerdotes tribais, cenas do cotidiano e paisagens da região, estas últimas, talvez as únicas 

paisagens produzidas por Hansen usando a técnica xilográfica, pois, pelo que se observa, 

entre os seus temas não é muito comum a existência de paisagens isoladas sem a presença da 

figura humana, uma vez que este era, sem dúvidas, o seu objeto a priori de observação. Como 

um bom observador, certamente não deixaria escapar aos olhos as várias manifestações da 

cultura nativa local. Mas, realizou também outras xilogravuras, como por exemplo, a série 
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“As Rainhas de Sabá” ―[...] (tema de interesse para a família real etíope que reivindicou 

descender de uma rainha de Sabá e do Rei Salomão) [...].‖ (PÊPE, 2014, não paginado), e um 

“Retrato de Ilse”, de 1966, mesmo ano em que retornaria ao Brasil. 

De volta à capital baiana, Hansen realiza, em 1967, o álbum de xilogravuras a “Via 

Crucis do Alemão e Brasileiro Hansen-Bahia”, a terceira e emblemática releitura que faz 

dessa passagem bíblica, e que será enfocada no terceiro capítulo, por ser o objeto focal de 

análise dessa pesquisa. No ano seguinte, Hansen lança o álbum intitulado “Portas e Janelas”, 

o qual teria dedicado ao seu amigo (e muitas vezes colaborador) Jorge Amado, bem como o 

livro de gravuras “Noah Und Seine Kinder” (Noé e seus filhos), este último lançado em 

Munique. Nos anos de 1970 e 1971, produziria outras duas significativas xilogravuras:“O 

Rapto das Sabinas”, que lhe rendeu prêmio na Bienal de Buenos Aires, e “Os quatros 

Cavaleiros do Apocalipse”, inspirada na obra de seu conterrâneo e também gravador, 

Albrecht Dürer. Provavelmente esse motivo levou Hansen a ser convidado a expor ―Os 

quatros Cavaleiros do Apocalipse‖ na exposição comemorativa do 5° Centenário de 

Nascimento de Dürer, juntamente com outros grandes artistas da época, como por exemplo: 

Giacometi, Kokoschka, Matisse e Picasso. 

Após 1976, ano em que passa a residir na cidade de São Félix, no Recôncavo da Bahia, 

encontra-se já doente e impossibilitado, pelo câncer, de trabalhar vigorosamente como antes. 

Não se notam, neste período, acréscimos significativos à sua produção xilográfica que 

pudessem ser aqui destacados.  De 1946 a 1978, ano de sua morte, Hansen executa centenas 

de xilogravuras organizadas em álbuns, livros, séries e peças individuais. 

 

 

3.3 A FUNDAÇÃO HANSEN BAHIA E SEU ACERVO XILOGRÁFICO 

 

A presença do casal Karl e Ilse Hansen – enquanto artistas – no Recôncavo da Bahia, de 

certa forma contribuiu para o fortalecimento cultural e artístico da região. Hansen pretendia 

aproximar sua arte do povo e sonhava em tornar o Recôncavo um polo difusor da xilogravura. 

No entanto, o legado deixado pelos dois só se perpetuaria definitivamente com a instituição da 

Fundação Hansen Bahia
2
, no dia 19 de abril de 1978. 

                                                
2
Instituição de direitos privados, sem fins lucrativos, a Fundação Hansen Bahia é mantida por meio de convênios 

assinados com órgãos oficiais e através da iniciativa privada. A administração é formada por um Conselho 

Curador, cuja cadeira do presidente sempre será ocupada pelo Secretário de Cultura do Estado da Bahia em 

exercício. 
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A atitude partiu do desejo de Hansen, que doou à cidade de Cachoeira uma parte 

significativa de suas obras através de um testamento; assim, no dia 19 de abril de 1976, criou-

se a Fundação, porém, só seria inaugurada dois anos depois. O prédio na Praça Manuel 

Vitorino, nº 12, onde seria implantada o espaço, segundo Bochicchio (2012, p. 130) foi doado 

pela Prefeitura de Cachoeira e restaurado com recursos do Governo Federal, através de uma 

verba concedida pelo Ministério da Educação e Cultura, na gestão do então ministro Ney 

Braga. Também a casa na Fazenda Santa Bárbara, onde viveu os seus últimos três anos de 

vida com sua esposa, em São Félix, foi doada com tudo que havia dentro para a Fundação 

Hansen Bahia em 1983, por meio de um testamento deixado por Ilse Hansen (FUNDAÇÃO..., 

2008, p. 2). 

A Fundação conta atualmente com três espaços físicos: o Museu Galeria Hansen Bahia, 

na Rua Treze de Maio, nº 13, em Cachoeira; O Centro Cultural Hansen Bahia, na Praça 

Manuel Vitorino, nº 12, também em Cachoeira; e o Museu Casa e Memorial dos Hansen, na 

Fazenda Santa Bárbara, em São Félix. O principal objetivo da instituição é salvaguardar as 

obras do artista, garantindo a preservação de seu legado artístico para que não se perca e possa 

estar disponível a gerações futuras. Desempenha, ainda, um papel importante ao promover 

ações e atividades culturais voltadas para a população do Recôncavo e para o público 

itinerante de turistas que visita anualmente as cidades de Cachoeira e São Félix. 

Monumento nacional
3
, Cachoeira é uma cidade histórica, tem sua arquitetura tombada 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e é fortemente marcada pela 

presença das manifestações culturais advindas das religiões de matriz africana e festas do 

sincretismo religioso como, por exemplo, a festa da Irmandade da Boa Morte. A Fundação 

Hansen Bahia se insere no circuito turístico da cidade, promovendo exposições com as 

diversas obras de Hansen, existentes em seu acervo, e realizando atividades que disseminem 

conhecimentos à respeito da gravura artística. 

Detentora de um legado artístico inestimável deixado pelo casal Hansen, a Fundação 

tem em seu acervo cerca de 4000 xilogravuras, entre séries completas como, por exemplo, as 

sete leituras que Hansen fez da via crucis de Jesus, e outras peças avulsas, e 260 matrizes de 

xilogravuras. O acervo xilográfico da Fundação está dividido em dois espaços físicos: as 

obras emolduradas – matrizes e estampas – estão organizadas exclusivamente na reserva 

técnica do Museu e Galeria Hansen Bahia, e aquelas não emolduradas se encontram na 

reserva técnica do Museu Casa e Memorial dos Hansen. As matrizes se encontram neste 

                                                
3 Elevada ao status de "Cidade Monumento Nacional" a partir do Decreto 68 045, de 13 de Janeiro de 1971, 

assinado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici. 
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último espaço, organizadas em prateleiras, sendo que as xilogravuras estão acondicionadas em 

mapotecas, e as ferramentas xilográficas usadas por Hansen – prensas, formóis, goivas e rolos 

para entintar – estão em permanente exibição em seu ateliê, preservado no Museu Casa e 

Memorial dos Hansen. 

Além do vasto conjunto de xilogravuras, matrizes e ferramentas xilográficas, o acervo é 

composto ainda por livros, fotografias, móveis, utensílios domésticos e documentos que 

pertenciam ao casal. Ciente da importância artística e histórica de seu acervo, a Fundação tem 

formado parcerias, dando suporte à realização de pesquisas feitas por estudantes de diversas 

áreas. São amplas as possibilidades de investigação que podem ser desenvolvidas, uma delas é 

o recorte que a presente pesquisa faz das xilogravuras existentes no acervo, ao enfocar como 

objeto de estudo a série de xilogravuras A Via Crucis do Pelourinho. 

A história dos Hansen se funde com a história da Fundação: esta tem se empenhado na 

tarefa de preservar o legado xilográfico deixado pelo casal e manter viva a memória deles no 

Recôncavo da Bahia. 
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4 SÉRIE VIA CRUCIS NO PELOURINHO: ANÁLISE FORMAL 

 

Publicado em 1967 com o título original de Via Crucis do alemão e brasileiro Hansen-

Bahia gravador de competente ofício crucificado na ladeira do Pelourinho em tempo de 

medo, fome e solidão, a série de xilogravuras é mais comumente conhecida como A Via 

Crucis no Pelourinho, nome pelo qual nos referiremos a ela ao longo da pesquisa. 

O álbum mencionado é composto por catorze xilogravuras no formato 21 x 31 cm 

(dimensões das matrizes e estampas) e faz uma leitura inusitada das catorze estações da Via 

Crucis, tradição cristã que descreve os passos de Jesus desde o momento em que ele foi 

condenado à morte, até o seu sepultamento. O que fica claro aqui, evidenciado pelo título do 

álbum, é que o que era antes a Via Crucis de Jesus – fenômeno ocorrido há quase dois mil 

anos, na cidade de Jerusalém, no oriente médio – na leitura de Hansen, é agora a Via Crucis 

do próprio artista, tendo como cenário as ladeiras do Pelourinho, no centro histórico de 

Salvador. O álbum é formado, ainda, por textos do escritor baiano Jorge Amado, e, segundo 

alguns autores que comentam sobre a série, teria sido dedicado à Mãe Senhora, ialorixá do 

terreiro de candomblé Ilê Axé Opô Afonjá, na capital baiana. O álbum foi publicado com as 

xilogravuras nas cores preto e rosa claro, porém, foi impressa no mesmo ano, uma segunda 

versão nas cores preto e cinza. Vejamos então, a seguir, a série completa nas duas versões, 

incluindo as matrizes, dispostas lado a lado, com descrição das estações da Via Crucis, de 

acordo com a tradição cristã. 

 

I Estação, ―Jesus é condenado à morte‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p.34) 

     

 

 

 

Figura 1. Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (I 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 2. Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (I 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 3. Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (I 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 
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II Estação, ―Jesus carrega a cruz‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 35) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

III Estação, ―Jesus cai pela primeira vez‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 36) 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Hansen Bahia. Via 
Crucis no Pelourinho (II 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 5. Hansen Bahia. Via 
Crucis no Pelourinho (II 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 6. Hansen Bahia. Via 
Crucis no Pelourinho (II 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 7. Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (III 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 8. Hansen Bahia. Via 
Crucis no Pelourinho (III 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 9. Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (III 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 
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IV Estação, ―Jesus encontra sua Mãe‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 37) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Estação, ―O Cirineu ajuda a carregar a Cruz‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 39) 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (IV 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 11. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (IV 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 12. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (IV 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 13. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (V 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 15. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (V 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 
Foto: Romielle Evangelista 

Figura 14. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (V 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 
Romielle Evangelista 
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VI Estação, ―Verônica enxuga o rosto de Jesus‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 40) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Estação, ―Jesus cai pela segunda vez‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 41) 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (VI 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 18. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (VI 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 17. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (VI 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 19. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (VII 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 21. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 
(VII Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 20. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 
(VII Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 
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VIII Estação, ―Jesus encontra as mulheres e as consola‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 42) 

       

 

 

 

 

 

 

 

IX Estação, ―Jesus cai pela terceira vez‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 43) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(VIII Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 24. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(VIII Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 23. Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (VIII 
Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 25. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (IX 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 27. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(IX Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 26. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (IX 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 
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X Estação, ―Jesus é despido de suas vestes‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 44) 

        

 

 

 

 

 

 

 

XI Estação, ―Jesus é pregado na cruz‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 46) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Hansen Bahia. 
Via Crucis no Pelourinho (X 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 30. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (X 
Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 29. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (X 
Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 31. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (XI 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

Figura 33. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (XI 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 32. Hansen Bahia. 
Via Crucis no Pelourinho (XI 

Estação), 1967. Xilogravura, 

21x31 cm. FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 
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XII Estação, ―Jesus morre na cruz‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 47) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Estação, ―Jesus é decido da cruz e colocado nos braços da Mãe‖ (CONFERÊNCIA..., 

2010, p. 48) 

   

 

 

 

 

 

Figura 34. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 
(XII Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 36. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 
(XII Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 35. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 
(XII Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 37. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(XIII Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 39. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(XIII Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, 21x31 cm. FHB, 
Foto: Romielle Evangelista 

Figura 38. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(XIII Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 
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XIV Estação, ―Jesus é Sepultado‖ (CONFERÊNCIA..., 2010, p. 40) 

     

 

 

 

 

Observando essas gravuras, nota-se claramente a sobreposição das cores, as quais criam 

algumas zonas em velados; ou ainda, a forma estilizada com a qual Hansen representa a figura 

humana, por muitas vezes contorcidas e toscamente deformadas – tendência expressiva 

herdada do expressionismo alemão, movimento artístico ao qual pertencia. É perceptível, 

ainda, a profusão de manchas controladas pela intenção do artista ao trabalhar a madeira; ele 

selecionava os espaços a serem entalhados e em cujas superfícies salientes receberiam a tinta 

a ser passada para o papel, ou os espaços em cavados que permaneceriam neutros no suporte, 

ou seriam subjugados pela textura e cores decorrentes do papel. ―Diz-se que a xilografia é 

uma técnica de impressão em relevo porque a tinta é passada para o papel pelas partes 

salientes, altas, em relevo da matriz.‖ (COSTELLA, 1986, p. 10). Porém, não é difícil 

imaginar que Hansen tenha atribuído à técnica um estilo muito pessoal no modo de criar suas 

composições. 

Tendo em vista o conceito defendido por Heinrich Wölfflin (2000, p. 9) em seu livro 

Conceitos fundamentais da História da Arte: o problema da evolução dos estilos na arte mais 

recente, de que as diferenças de temperamentos dos artistas são refletidas tanto no todo, como 

nas partes de um trabalho artístico, e o simples traçado do desenho pode expressar o caráter 

essencial do estilo individual de um artista, parece-nos que a análise formal da série de 

xilogravuras Via Crucis no Pelourinho esmiúça um determinado conjunto de elementos que 

apontam para um possível estilo característico de Hansen entalhar a madeira. 

Figura 40. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 
(IXV Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 42. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(IXV Estação), 1967. Matriz 
xilográfica, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 41. Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho 

(IXV Estação), 1967. 

Xilogravura, 21x31 cm. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 
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Fayga Ostrower, em seu livro Criatividade e processo de criação, no capítulo em que 

discorre sobre Materialidade e imaginação criativa, ao comentar sobre o formar e o 

transformar, afirma que ―Em todas as linguagens, ao articular uma matéria, o homem deixa 

sua marca, simboliza e indaga, movido por sua pergunta ulterior, que é pelo sentido do viver.‖ 

(OSTROWER, 2013, p. 51). Não podemos afirmar de forma segura qual era o sentido do 

viver que movia Hansen, porém, sendo um artista sensível às questões sociais de sua época, 

fazia das observações e experiências do dia-a-dia as inspirações para suas criações. Mas, o 

determinante aqui é pensar os possíveis traços singulares à Hansen, a sua marca, para tanto, a 

análise segue priorizando apenas três linhas intuitivas: a forma como o artista transpõe os 

elementos da cultura local para as xilogravuras; as potencialidades de cortes inerentes de 

algumas ferramentas usadas no entalhe; e as características expressivas extraídas por ele da 

madeira. 

 

 

4.1 A INFLUÊNCIA CULTURAL 

 

Vivendo e produzindo suas xilogravuras na Bahia, Hansen passa a abordar em seus 

trabalhos temas inspirados na cultura local. As cenas representadas por ele são então 

protagonizadas por personagens oriundos do cotidiano regional baiano e suas xilogravuras 

refletem sua admiração pela nova terra. Nas palavras de Sybine (2010, f. 41) ―Embora 

alemão, radicou-se na Bahia e foi profundamente influenciado pela cultura local em seus 

temas e imagens‖. Hansen frequentava constantemente a região do centro histórico de 

Salvador, pois, ali encontrava os amigos e permanecia por horas em meio às conversas 

descontraídas. Atento às questões sociais e às manifestações culturais que ocorriam à sua 

volta, observava o dia-a-dia de uma população soteropolitana menos favorecida e construía as 

suas narrativas visuais ou dali tirava os personagens para as suas leituras de temas famosos. 

 

Hansen é o artista que capta a constância popular e as transforma em construções 

plásticas, apresentam tanto uma realidade própria como uma tradução da rica 

miséria baiana, sendo seus principais personagens nas estampas protagonizados por 

marinheiros, bêbados e prostitutos. (SYBINE, 2010, p. 316) 

 
 

 
Com a série Via Crucis no Pelourinho não seria diferente. Além dos personagens serem 

figuras emblemáticas da região do Pelourinho e da cultura baiana, o artista também se auto 

transporta para dentro da trama, sendo ele o próprio Cristo da Via Crucis. É bem provável que 
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essa atitude tenha sido motivada por uma experiência pessoal vivida por ele na capital baiana, 

afinal de contas, o título original sugere essa interpretação, uma vez que afirma: ―[...] 

gravador de competente ofício crucificado na ladeira do Pelourinho em tempo de medo, fome 

e solidão”. Parece haver aqui uma mensagem subliminar, uma crítica indireta a uma possível 

injustiça sofrida. Hansen, além de fazer uma leitura do tema religioso com personagens da 

cultura local e dedicá-lo à ialorixá Mãe Senhora, expressa também um possível 

descontentamento pessoal. Mas, retornemos à discussão inicial: a reflexão sobre os elementos 

da influência cultural existentes na série Via Crucis no Pelourinho. 

O elemento mais evidente da influência cultural é, sem dúvida, a ladeira do Pelourinho, 

local escolhido por Hansen para representar a sua versão da Via Crucis, anunciada pelo título 

do álbum.  Já na primeira xilogravura da série (Figura 1), representando a primeira estação da 

Via Crucis, salta-nos aos olhos os primeiros personagens oriundos da cultura local. Na parte 

superior, quase ocupando o centro, nota-se a figura do Cristo, preso pelas mãos por uma 

corrente e sendo levado por um cangaceiro. Curiosamente, observa-se que ao transpor os 

personagens desta primeira estação, Hansen representa o Cristo na figura de um negro 

acorrentado, imagem comum vista no Pelourinho na época da escravidão. Já o cangaceiro, no 

entanto, é uma figura emblemática da cultura nordestina, que na leitura do tema feita por 

Hansen, está representando o soldado romano. No lado superior esquerdo, o artista retrata 

uma cena muito comum no cotidiano do Pelourinho: duas figuras femininas que observam o 

acontecimento da janela de um sobrado. Na parte inferior da xilogravura encontram-se mais 

quatro figuras: dentre elas um marinheiro, este, presença muito comum naquela região, em 

busca de diversão nos bares e bordeis que por ali existiam. Há também uma figura masculina 

usando um grande chapéu de palha, a qual presumimos tratar-se de um pescador, em vista do 

adereço muito comum aos pescadores, que ficavam horas ao sol manipulando suas redes.  

A representação de uma rampa nesta xilogravura, na qual a figura do Cristo, do 

cangaceiro e da mulher sobem, é de certa forma, o meio iconográfico que o artista usa para 

referenciar visualmente a presença da ladeira do Pelourinho, porém, ao longo da série, ele a 

representa também de outras maneiras. Na segunda xilogravura da série (Figura 4), Hansen 

caracteriza o ambiente do Pelourinho representando, no segundo plano da cena, sobrados em 

estilo colonial, com suas muitas janelas, herança da presença dos portugueses na capital 

baiana. A profusão de riscos esboçados pelo artista na parte inferior até ao centro da 

xilogravura revelam as pedras irregulares que formam os calçamentos do centro histórico de 

Salvador. 
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Já na terceira e na oitava xilogravuras da série (Figuras 7 e 22, respectivamente), 

Hansen parece introduzir na cena um conjunto de personagens socialmente marginalizadas, 

no entanto, também emblemáticas do Pelourinho. Na terceira xilogravura, o Cristo caído é 

observado por três figuras femininas, ambas emolduradas por portas, dando a entender que 

elas o observam a partir de um ambiente interno e abrigado. Ora, pela forma como estão 

dispostas, em poses despojadas e aparentemente sensuais, tem-se a impressão de que são 

prostitutas, e o ambiente, um dos muitos bordéis que existiam no Pelourinho. Na oitava 

xilogravura, as figuras femininas, aparentemente aflitas, também se encontram à porta de um 

ambiente, sugestivamente identificado na própria xilogravura como Flor S. Miguel, um dos 

vários prostíbulos da região do centro histórico. Hansen não hesitava em trazer para suas 

xilogravuras esta parcela marginalizada da população de Salvador. O tema prostituta era 

recorrente em seus trabalhos, como por exemplo, no álbum Flor de São Miguel, dedicado 

exclusivamente ao drama dessas mulheres. 

O cenário pretendido por Hansen fica ainda mais evidente na quarta xilogravura da série 

(Figura 10), em que o traçado arquitetônico estilizado sugere um espaço urbano de ruas 

estreitas e prédios coloniais, indicando serem as ruas do Pelourinho, tendo ao fundo uma das 

muitas igrejas do Centro Histórico de Salvador. Nota-se, ainda, que a figura feminina parece 

usar uma veste semelhante aos trajes das baianas e mães de santo dos terreiros de candomblé. 

Conforme já citado, sabe-se que a referida série de xilogravuras foi dedicada à Mãe Senhora, 

e por conta disso é possível que Hansen a tenha inserido aqui representando a mãe de Jesus. 

Da mesma forma, acontece uma situação semelhante na quinta xilogravura da série (Figura 

13), em que o homem chamado Cirineu é representado por um pescador, tal como Hansen 

costumava ver jogando e puxando suas redes de pesca à beira-mar. Ele insere um segundo 

pescador na cena, segurando um grande peixe. Provavelmente, uma tentativa de deixar mais 

evidente na figura desses dois a relação da leitura que faz do tema com o cotidiano 

soteropolitano da época. 

Na décima xilogravura da série (Figura 28), nota-se um fato interessante na leitura que 

Hansen faz do tema. Segundo a tradição cristã, a décima estação descreve o momento em que 

Jesus é despido de suas vestes e os soldados tiram a sorte para decidir com quem ficará o 

manto. O artista, mais uma vez, representa em sua leitura do tema os soldados na figura de 

cangaceiros, como também o faz em outras xilogravuras da série. No entanto, o mais 

inusitado é que estas personagens tiram a sorte por meio de uma partida de dominó. Este jogo 

não é um fenômeno específico da cultura local, uma vez que tem sua origem na Europa, 

porém, é muito presente no cotidiano dos bares do Pelourinho. Provavelmente Hansen deve 
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ter testemunhado inúmeras partidas entre seus amigos enquanto bebiam e conversavam nas 

mesas dos bares – isto se também não participara de algumas delas. 

A narrativa visual da Via Crucis se encerra nas décima terceira e décima quarta 

xilogravuras (Figuras 37 e 40), com a representação do funeral e sepultamento de Jesus, os 

quais deixam de ser típico e se desdobrar na leitura de Hansen dentro do contexto do centro 

histórico de Salvador das décadas de 1950 e 1960. Na representação da décima terceira 

estação, a Mãe não recebeu Jesus nos braços, como narra à tradição cristã, mas em um caixão, 

e chora debruçada sobre este. Mais uma vez a Mãe de Jesus é retratada com um vestido 

comprido de cintura alta e base redonda, o que denota a proximidade com as vestes das 

baianas e mulheres de santo dos terreiros de candomblé, como já mencionado, porque não 

Mãe Senhora, que agora chora pelo Filho morto. Na representação que o artista faz do 

sepultamento, na última estação, o caixão parece sair de dentro de uma igreja – a julgar pela 

ornamentação da porta – sendo levado por pessoas bem vestidas, customizadas por Hansen de 

acordo com o estilo de vestir de seus contemporâneos. Até aqui, vê-se que Hansen – intuitiva 

e artisticamente, é claro – cria uma conotação nova da Via Crucis, substituindo os 

personagens, objetos e cenários por outros da cultura regional, com exceção da cruz, que além 

de estar inserida no cotidiano local, é objeto icônico indispensável para a interpretação da 

história.  

Ainda que o artista tenha optado por representar o cenário em algumas xilogravuras 

com elementos visuais que reportam ao Pelourinho, na intenção de caracterizar sua leitura do 

tema como convém à proposta idealizada, observa-se que na maioria das composições os 

cenários tendem à abstração. A representação dos espaços é feita com formas simples e 

reduzidas, ou ainda com profusão de manchas que sequer chegam a sugerir a presença de um 

cenário; neste caso, a ênfase recai definitivamente sobre as figuras humanas. 

Mesmo buscando suas inspirações no cotidiano, transportando-o para dentro de suas 

gravuras, Hansen o faz a partir de um recorte social, pois, interessava-se em representar 

apenas uma parcela específica da população: ―Como bom expressionista, introspectou cenas 

da vida cotidiana baiana, trazendo marinheiros, pescadores, prostitutas, cangaceiros e o povo 

de santo para as suas gravuras.‖ (PÊPE, 2014, não paginado). Portanto, a sua experiência com 

o universo cultural baiano vincula-se à sua sensibilidade crítica, às questões e fatores sociais, 

nos quais a população se encontrava imersa. 
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4.2 AS FERRAMENTAS DE ENTALHE E SEUS RESPECTIVOS CORTES 

 

Como já se fez entender no início do segundo capítulo, a xilografia é uma técnica em 

que o artista grava na superfície da madeira uma figura em relevo, mediante a utilização de 

ferramentas afiadas, por meio do entalhe – gera-se, desse modo, a matriz xilográfica. 

É mais do que lógico a ideia de que na xilografia, assim como em algumas outras 

modalidades da gravura, a forma física e anatômica das ferramentas de entalhe agregue ao 

resultado da obra valores plásticos específicos de algumas delas. Aliás, esta é uma 

característica inerente à técnica xilográfica. Os conjuntos de formões e goivas se prestam 

exatamente a determinada tarefa: proporcionar a execução de vários cortes na madeira. Já 

para se obter diversas texturas, apenas uma ferramenta seria suficiente, e ainda assim, 

dependendo da criatividade e perícia do artista, essa única ferramenta poderia se desdobrar em 

cortes gerando os mais variados efeitos. 

 

Contudo, para produzir determinados efeitos, pode usar-se diversas pontas de aço, 

grossas, limas e outras ferramentas não convencionais, ou seja, tudo o que nos sirva 

para talhar, rasar, amolgar, ou produzir feridas ou texturas irregulares a golpe de 

martelo ou de punção. (CATAFAL; OLIVA, 2003, p.43) 
 

 

 

Portanto, como nos evidenciam Catafal e Oliva, os artistas não se limitavam apenas ao 

uso das ferramentas convencionais. No entalhe experimentavam os mais variados 

instrumentos, ou seja, qualquer objeto rígido e cortante, que pudesse provocar na superfície da 

madeira sulcos e ranhuras, era potencialmente explorado. O próprio desenvolvimento da 

xilogravura ao longo dos anos, de certa forma, está relacionado ao seu caráter experimental, e 

é bem provável que isso se deva, em parte, à exploração de novos objetos cortantes no 

tratamento da superfície da madeira.  

Mesmo sendo composto por uma variedade de peças, o conjunto de ferramentas 

convencionais limita os cortes a uma gama de efeitos plásticos muito comuns. No entanto, a 

singularidade ficava ao cargo da experiência pessoal de cada artista na exploração da madeira, 

na incisão do corte mais ou menos expressivo, ou na descoberta de novas ferramentas. A 

observação e uso daqueles instrumentos inusitados proporcionam à matriz texturas únicas e 

específicas, alterando substancialmente sua anatomia física. 

Hansen, é claro, também seguiria criando suas xilogravuras dentro dessa tendência 

experimentalista. Movido por um ímpeto e desejo de exploração das potencialidades plásticas 

da madeira, durante o processo de entalhamento da matriz não se limitava apenas ao uso 
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específico do conjunto de ferramentas convencionais que tinha em seu ateliê. Com uma visão, 

digamos assim, investigativa, buscava nos instrumentos do cotidiano, domésticos ou não, 

detalhes formais que pudesse agregar a sua xilogravura valores plásticos notáveis. Como nos 

relata Sybine (2010, f. 41): 

 

Sempre trabalhando diretamente na madeira, com seus instrumentos afiados, Hansen 

lançava mão de outros objetos para cortar a madeira, desde as máquinas elétricas 
rotativas, as carretilhas de costura e as escovas de aço. Na observação de suas 

gravuras é impressionante notar os valores criados pela variedade de instrumentos 

utilizados no embate com a madeira. 

 

 

 

Para alcançar um determinado resultado plástico na representação dos temas explorados 

em suas xilogravuras, Hansen lança mão de uma variedade de objetos cortantes na confecção 

dos detalhes. De acordo com Bochicchio (2012, p. 115-116), nas palavras de seu amigo 

Prensa (Raimundo Barbosa da Silva) ―Esse serviço, a chapa que ele fazia, era com canivete, 

goiva, gilete, tudo. Ele usava muitos objetos para criar os detalhes‖. Parte destas ferramentas, 

tanto as convencionais como as improvisadas, encontram-se no acervo da Fundação Hansen 

Bahia, permanentemente exposta no ateliê do Museu Casa e Memorial dos Hansen, em São 

Félix, Bahia. 

Hansen tinha a sua disposição um conjunto significativo de ferramentas de entalhe com 

os mais variados formatos de lâminas e, consequentemente, de cortes, além de equipamentos 

que o auxiliavam no entalhe das matrizes, como por exemplo, uma máquina elétrica de furar. 

Não há uma base precisamente segura que permita elencar dentre estas, as ferramentas usadas 

por Hansen no entalhamento das matrizes da série Via Crucis no Pelourinho. No entanto, por 

meio da análise de alguns cortes e texturas identificados nas matrizes da referida série, 

comenta-se acerca de algumas ferramentas que podem estar relacionadas aos resultados 

plásticos observados. 

A primeira característica observada em algumas matrizes, referentes aos resultados 

plásticos decorrentes das especificidades das ferramentas de entalhe, são os cortes usados por 

Hansen para definir o contorno dos corpos, objetos e elementos estruturais existentes na 

composição da cena. O artista opta por realizar cortes profundos e largos (Figura 43) para 

definir os contornos das figuras humanas e demais elementos constituintes do tema. Toda área 

excedente ao objeto retratado e que não receberá a tinta durante o processo de impressão é 

removida por subtração, provavelmente usando-se um formão reto ou em forma de U 

levemente aberto. 
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Observando a olhos nus as dimensões físicas dos cortes, supõe-se que tenham sido 

feitos pela incisão direta de uma faca ou canivete de lâmina grossa – o que talvez seja mais 

um instrumento adaptado por Hansen, como a inusitada lâmina de cabo metálico identificada 

no conjunto de ferramentas do acervo (Figura 44), que aparentemente seria uma faca 

doméstica reaproveitada. As características dos cortes sugerem, hipoteticamente é claro, que 

tenha sido esta a ferramenta utilizada em sua execução, pois, não é difícil imaginá-la, com sua 

ponta afiada sendo pressionada verticalmente sobre o compensado laminado, cortando-o e 

gerando as referidas gravações na matriz.  

 

     

 

 

Outra característica observada nas matrizes é a presença de cortes finos e rasos, 

formando linhas de tensões e zonas de texturas em algumas áreas específicas da composição. 

Esses cortes, em alguns momentos, equiparam-se nas matrizes a ranhuras (Figura 45) e 

formam linhas que, quando se entrecruzam profusamente, criam efeitos em algumas áreas, 

simulando detalhes em zonas específicas da composição, como por exemplo, na 

caracterização do volume dos rostos de alguns personagens, pelo efeito de claro/escuro. 

Esses cortes finos e rasos, semelhantes a riscos, podem ser conseguidos por meio da 

incisão na madeira com qualquer ferramenta que tenha uma lâmina devidamente afiada, 

porém, a força física exercida deve ser compatível com a precisão do corte desejado. No 

entanto, entre as ferramentas de Hansen existentes no acervo, a que mais se aproxima 

anatomicamente das características físicas dos referidos cortes é uma goiva de lâmina curta e 

pontiaguda, também conhecida como estilete de entalhe, a qual atualmente se encontra 

enferrujada pela ação do tempo (Figura 46). Se devidamente afiada, essa goiva poderia, sem 

muito esforço e a depender dos gestos (suaves ou enérgicos), criar os efeitos de ranhuras 

citados acima. 

 

Figura 43. (Detalhe) Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (IV Estação), 1967. 

Matriz xilográfica, FHB, Foto: Romielle 

Evangelista 

 

Figura 44. (Detalhe) Faca de entalhe, 
FHB, Foto: Romielle Evangelista 
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A terceira característica plástica observada refere-se a pequenos orifícios de 

profundidades e diâmetros variados, agrupados em diversas áreas das matrizes (Figura 47). 

Neste caso, as características dos orifícios estão diretamente ligadas, especificamente, à forma 

física de uma determinada ferramenta de entalhe – um buril pontiagudo de riscar a gravura em 

metal – (Figura 48), pois, entre as ferramentas existentes no acervo, nota-se que apenas esta 

seria capaz de produzir com precisão os referidos orifícios. 

Os furos são aplicados pelo artista em determinadas zonas das matrizes com a intenção 

de criar um efeito de textura na xilogravura semelhante a pequenos pontos difusos. Aqueles 

são pouco profundos e, apesar de variarem no diâmetro, foram provavelmente executados 

pela mesma ferramenta. Supõe-se, então, que a variação no diâmetro seja decorrente da pouca 

ou muita força exercida no momento da incisão. 

 

               

 

 

Figura 45. (Detalhe) Hansen 

Bahia. Via Crucis no 

Pelourinho (V Estação), 1967. 

Matriz xilográfica, FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

 

Figura 46. (Detalhe) Goiva, FHB, Foto: Romielle 

Evangelista 

Figura 47. (Detalhe) Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (XIV Estação), 1967. 

Matriz xilográfica, FHB, Foto: Romielle 

Evangelista 

 

Figura 48. (Detalhe) Buril 

pontiagudo, FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 
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Entre as ferramentas usadas por Hansen para criar texturas nas matrizes, encontra-se um 

buril raiado (Figura 50), muito específico da gravura em metal, o qual se destaca aqui neste 

estudo, devido aos resultados plásticos observados nas matrizes da série Via Crucis no 

Pelourinho, correspondente à sua anatomia física. Este buril apresenta em sua ponta fissuras 

paralelas com quinas afiadas, as quais geram cortes em forma de pequenas caneletas lineares 

e, consequentemente, também paralelas (Figura 49).  Dificilmente, outra ferramenta, dentre as 

que existem no acervo da Fundação Hansen Bahia, reproduziria tal efeito com tamanha 

precisão.  

 

                 

 

 

 

 

Conforme comentado anteriormente, Hansen tinha à sua disposição um significativo 

conjunto de ferramentas (Figuras 51 e 52) e, provavelmente, fez uso de várias delas na criação 

das matrizes da série Via Crucis no Pelourinho. Porém, não seria possível identificar outras 

que o artista teria usado tampouco fazer as devidas relações entre as formas físicas das 

ferramentas e seus resultados plásticos, tendo apenas como base o embate comparativo entre 

matrizes e ferramentas. Seria necessário mais um coeficiente indicador de quais teriam sido 

utilizadas, visto que os cortes de algumas ferramentas se confundem entre si e o de outras não 

ficam suficientemente perceptíveis nas matrizes para se chegar a uma conclusão satisfatória. 

 

Figura 49. (Detalhe) 

Hansen Bahia. Via 

Crucis no Pelourinho (XI 

Estação), 1967. Matriz 

xilográfica, FHB, Foto: 

Romielle Evangelista 

 

Figura 50. (Detalhe) Buril raiado, FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 
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No entanto, a abordagem que se fez das quatro ferramentas acima, denota tanto a 

variedade de instrumentos usados por Hansen na confecção das matrizes, quanto na obtenção 

de certas texturas. Como já se mostrou: uma faca, aparentemente de uso doméstico, adaptada 

para as necessidades específicas da xilografia, cuja lâmina é notadamente reduzida para assim 

ganhar mais firmeza e precisão no corte; uma goiva, comumente usada por entalhadores de 

madeira; e dois buris– um pontiagudo e outro raiado.  Ambos os buris são mais 

frequentemente empregados na execução da xilografia de topo, como nos afirma Costella 

(1986, p. 31): ―O instrumento essencial para xilografia de topo é o buril‖. Mesmo optando por 

trabalhar a madeira somente ao fio – não se nota entre a produção de Hansen a presença de 

xilogravuras feitas com a madeira ao topo – nada o impedia que usasse instrumentos oriundos 

de outras áreas. Afinal de contas, sua trajetória artística também é marcada pelo 

experimentalismo, tanto no uso das ferramentas (como observado aqui), como na aplicação de 

materiais diversos na superfície das matrizes, a fim de criar texturas – como veremos mais 

adiante.  

Os desdobramentos dessa análise também permitiram perceber que Hansen usufruía de 

certa espontaneidade no uso de suas ferramentas de entalhe, pois aplicava o mesmo efeito de 

textura, proporcionado por uma ferramenta específica, em partes diferentes da composição 

criada na matriz. Ora, as texturas pensadas pelo artista não ficavam restritamente vinculadas 

às determinadas partes em comum da composição. Tal fato pode ser exemplificado pelas 

mesmas ferramentas e cortes analisados acima, pois, tanto os efeitos proporcionados pela 

goiva, como também os decorrentes dos cortes dos buris pontiagudos e raiados, podem ser 

notados nas texturas que preenchem algumas áreas do fundo das cenas, em algumas matrizes; 

também nos rostos e partes do corpo da figura humana e nos detalhes das vestes usadas pelos 

personagens. Todavia, o fato a ser destacado aqui – e que será melhor desenvolvido nas 

próximas seções deste capítulo – é que Hansen denota ter certa aversão às zonas chapadas. 

Figura 51. Conjunto de 

instrumentos de entalhe, FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 52. Formões e martelos 

para entalhe, FHB, Foto: Romielle 

Evangelista 
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Ele parece fazer questão em preencher todos os espaços com uma profusão variada de 

texturas, até mesmo na representação da pele humana. 

 

 

4.3 AS CARACTERÍSTICAS EXPRESSIVAS EXTRAÍDAS DA MADEIRA 

 

Entre pensar a composição a ser executada na superfície da madeira e o ato de imprimir 

a xilogravura, entremeia essas duas extremidades do processo, o que talvez seja o momento 

mais confluente: o de gravação da matriz. É durante a realização do entalhamento que o 

artista lança mão de seu ímpeto criativo e perícia técnica na exploração da madeira e de seus 

recursos expressivos. Esse ato criativo é permeado pela sensibilidade do artista, como nos 

relata Ostrower (2013, p. 12), ―Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se 

articula principalmente através da sensibilidade‖, e o artista nutre uma relação ímpar, quase 

que afetiva, com a madeira, ―Mais do que amor, o xilógrafo chega a nutrir uma reverencia 

quase mística, pois um pedaço de madeira é parte de um ser vivo e nela se entremostra todo o 

milagre da criação‖ (COSTELLA, 1986, p. 16). Ele transpõe para o material mais do que a 

representação visual de um tema: insere ali os seus próprios anseios perceptivos. 

Hansen é considerado um mestre da xilogravura, pois dominava bem a técnica; também 

a sua experiência foi notadamente singular, tanto na forma como conduzia o entalhe, no 

acabamento que dava às matrizes, ou simplesmente no uso que fazia das próprias qualidades 

inerentes da madeira bruta. Segundo Bochicchio (2012, p. 90) nas palavras de Juarez Paraíso, 

―Certas coisas que fazia eram muito próprias dele. Ele dava um aspecto textual muito dele, 

digamos, ‗hanseriano‘. Ele veio com [uma] série de especificidades‖. Algumas dessas 

especificidades podem ser notadas nas matrizes e xilogravuras da série Via Crucis no 

Pelourinho, analisadas aqui a partir de dois eixos específicos. Primeiro, faz-se uma reflexão 

sobre alguns elementos físicos das matrizes determinantes no resultado da xilogravura; e, em 

seguida, pensa-se um pouco sobre os elementos visuais explorados por Hansen. 

Mesmo que estes elementos visuais tenham sidos resultados provenientes do tratamento 

dado às matrizes, ou seja, dos elementos físicos, sua abordagem se dará em uma seção à parte, 

pois sua análise será feita apenas por meio das xilogravuras. 

4.3.1 Os elementos físicos 

 

A primeira observação que se faz dos elementos físicos que compõem as matrizes é o 

tipo de madeira usada por Hansen para moldá-las: o compensado laminado de três camadas 
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(Figura 53). Este tipo de madeira é uma formação de chapas prensadas em camadas com cola 

– no caso das matrizes da série Via Crucis no Pelourinho são três –, superpostas de modo que 

suas fibras se cruzem perpendicularmente. 

 

 

         

 

 

O tipo de madeira usada na confecção da matriz pode ser um dos fatores determinantes 

no resultado final da xilogravura, especialmente entre os xilógrafos que optavam por trabalhar 

a madeira ao fio – como é o caso de Hansen, que sempre praticou a xilografia neste molde. De 

acordo com Catafal e Oliva (2003, p.43) ―Com a experiência, aprende-se que as 

características e direção das fibras, juntamente com os restantes acidentes da madeira, 

marcam a composição da placa‖, Hansen soube explorar ricamente as qualidades físicas da 

madeira como recurso plástico de suas xilogravuras, por isso, o tipo usado por ele na 

confecção das matrizes da série Via Crucis no Pelourinho não poderia passar despercebido 

aqui no presente estudo. 

A incisão dos cortes aplicados por Hansen na madeira de compensado, por vezes 

alcançava a camada central, porém, toda saliência plástica decorrente da superfície entalhada 

ficava ao cargo apenas da primeira, uma vez que era esta que recebia a tinta e passava-a para 

o suporte de papel durante o processo de impressão. 

Não se sabe o que levou Hansen a escolher o compensado laminado na confecção 

dessas matrizes, no entanto, ele teria usado esse mesmo tipo de madeira na execução de outras 

xilogravuras. Se a escolha foi uma atitude independente ou se sofreu algum tipo de influência, 

não há relatos que especifique. Porém, conforme exposto na segunda seção do segundo 

capítulo, esse tipo de madeira foi muito explorado pelos artistas baianos da década de 1960, 

os quais realizaram experimentos imprimindo xilogravuras em uma prensa calcográfica – a 

Figura 53. Detalhe de uma matriz da série Via Crucis no 

Pelourinho. Foto: Romielle Evangelista 
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única, aliás, que eles tinham à disposição para uso no Curso de Gravura da Escola de Belas 

Artes da Bahia. Hansen naquele período já vivia em Salvador e tinha uma relação de 

proximidade com alguns artistas xilógrafos da época. 

Ele não ficava apenas limitado às suas habilidades no uso das ferramentas e à 

exploração das potencialidades plásticas da madeira para criar texturas, mas agregava 

diversos materiais à superfície das matrizes, a fim de criar efeitos plásticos. Esse é o segundo 

elemento físico observado nas matrizes da série Via Crucis no Pelourinho. 

 

Além de inovar no formato, Hansen surpreendeu também ao mesclar matérias-

primas na matriz, como linóleo, cacos de vidro, fibras de coqueiro e retalhos de 

renda. A investigação sobre as possibilidades da gravura contemporânea, sua fusão 

com novos meios e a superação dos limites da linguagem, mostra a ação deste artista 

que procurou o ―experimental‖ com materiais estranhos. (SYBINE, 2010, p. 320) 

 

 

 

Nota-se na superfície de algumas matrizes a presença de tramas de linhas semelhantes 

às encontradas em tecidos (Figura 54), características muito difíceis de serem reproduzidas 

por meio de gestos manuais no uso de uma ferramenta de entalhe, mesmo por um xilógrafo 

com alto domínio da técnica. Provavelmente, seriam pedaços de tecidos que Hansen fixava 

diretamente na madeira, em algumas áreas específicas referentes aos espaços constituintes das 

roupas de algumas figuras humanas. O artista certamente usava algum tipo de cola para fixar 

a trama de tecido, porém, após a primeira impressão, a própria tinta usada fazia com que 

grudasse na madeira de forma que se tornava definitivamente parte integrante da matriz, como 

se tivesse emergido diretamente dela pelo ato de entalhe. 

 

          

 

 

 Entre os elementos físicos observados nas matrizes da série Via Crucis no Pelourinho, 

um bem específico da técnica xilográfica é o que Catafal e Oliva caracterizam como 

Figura 54. Detalhe de uma matriz da série 

Via Crucis no Pelourinho. Foto: Romielle 

Evangelista 
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“acidentes naturais”: são as imperfeições oriundas da própria estrutura física da madeira. 

Dependendo da proposta, o artista poderia neutralizar a ação dessas imperfeições sobre o 

resultado final da xilogravura, realizando um tratamento prévio na madeira. ―Apesar disso, há 

artistas que preferem as que deixam entrever os seus acidentes naturais e expressam de forma 

inequívoca a sua condição xilográfica‖ (CATAFAL; OLIVA, 2003, p.41), como era o caso de 

Hansen, que mesmo trabalhando a madeira, deixava tanto transparecer boa parte desses 

“acidentes naturais”, como tirava partido deles em nível expressivo. 

Os elementos físicos destacados são observados em várias partes da referida série 

xilográfica, tanto nas matrizes – é claro –e, consequentemente, por transferência, através da 

impressão, nas xilogravuras. Exemplificaremos expondo apenas duas situações. 

A madeira de compensado já é industrialmente tratada, tendo a sua superfície lixada, 

com boa parte das imperfeições naturais eliminadas, porém, nota-se em algumas matrizes a 

presença de pequenas fissuras no mesmo sentido longitudinal das fibras (Figura 55).  São 

pequenas imperfeições da madeira que agregam um valor estético muito específico nas 

xilogravuras feitas ao fio; esses defeitos revelam-se nas impressões como se fossem pequenas 

falhas no momento de transferência da tinta da matriz para o papel (Figura 56). 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

A segunda observação denota uma atitude inusitada no processo de impressão das 

xilogravuras: embora o uso de duas ou mais matrizes seja muito comum para se obterem 

cópias coloridas, Hansen parece usar uma chapa de compensado não entalhada com as 

mesmas dimensões das matrizes para imprimir no papel a primeira cor. Como não pretendia 

Figura 55. (Detalhe) Hansen Bahia. 

Via Crucis no Pelourinho (V 

Estação), 1967. Matriz xilográfica, 

FHB, Foto: Romielle Evangelista 

 

Figura 56. (Detalhe) Hansen 

Bahia. Via Crucis no Pelourinho 

(V Estação), 1967. Xilogravura. 

FHB, Foto: Romielle Evangelista 
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criar um fundo totalmente uniforme, isolava apenas algumas áreas que ficavam em branco. 

Em seguida, imprimia com a matriz entalhada contendo as figuras. 

O que de fato chama a atenção, aqui, é que essa primeira camada de tinta (a camada 

cinza ou rosa, dependendo da versão da série) apresenta uma quantidade muito grande de 

pequenas falhas, provavelmente decorrentes das muitas fissuras existentes na madeira usada 

(Figura 57). Essa aspereza de fissuras, que geraram as falhas na referida camada de tinta, pode 

ser notada na superfície inversa de algumas matrizes da série Via Crucis no Pelourinho 

(Figura 58). É bem provável que Hansen, observando as qualidades plásticas do lado inverso 

ao entalhado da madeira de compensado, o exploraria para obter a textura no tom de fundo 

das cenas. A intensidade da textura pode ser conseguida aplicando uma maior ou menor 

pressão sobre a matriz no momento de impressão das xilogravuras. 

 

 

       

 

 

 

 

Portanto, a presença dessas texturas nas estampas xilográficas remonta a sua origem 

processual, por meio da matriz de madeira, e revela a essência natural desta como recurso 

plástico na obtenção de valores estéticos. Hansen, como já mencionado, explorou ao máximo 

o recurso expressivo da madeira, e, que, acabamos de evidenciar.  

A interpretação dessas texturas está intimamente ligada à nossa experiência de vida, 

resguardada em nossas memórias e que nos leva a fazer associações, como nos relata 

Ostrower (2013, p. 19) ―Seria uma memória de vida vivida. Sempre com novas interligações e 

configurações, aberta às associações‖. Ainda que a trama de tecido fixada à matriz no 

Figura 57. (Detalhe) Hansen 

Bahia. Via Crucis no 

Pelourinho (V Estação), 

1967. Xilogravura. FHB, 

Foto: Romielle Evangelista 

Figura 58. Detalhe do fundo 

de uma matriz da série Via 

Crucis no Pelourinho. Foto: 

Romielle Evangelista 
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resultado final da obra nos instigue a imaginação, os efeitos decorrentes das fissuras da 

madeira, por sua vez, nos levam a denotar imediatamente a sua condição advinda de um 

processo xilográfico. 

 

4.3.2 Os elementos visuais 

 

A série Via Crucis no Pelourinho é mais do que uma leitura de um tema religioso, pois 

Hansen usa toda uma configuração visual na representação de cenas que transmitem o drama 

de pessoas comuns, usando como metáfora a imagem do Cristo a caminho do calvário. É 

evidente que seu objetivo era passar uma mensagem visual, porém, essa comunicação se 

realiza através de convenções visuais esboçadas durante o ato de criação, como nos afirma 

Ostrower (2013, p. 24) ―Essencialmente, porém, no cerne da criação está a nossa capacidade 

de nos comunicarmos por meio de ordenações, isto é, através de FORMAS‖. Estamos nos 

referindo aos elementos visuais que compõem estruturalmente a imagem, os quais o artista faz 

uso intuitiva ou perceptivamente para transmitir sua mensagem.  

O julgamento desses elementos visuais nas xilogravuras é dificultado pelo fato da 

imagem não ter origem direta no papel, pois, é antes entalhada em um primeiro suporte de 

madeira.  A matéria, é claro, conduz o ato de criação – não poderia ser utilizado, por exemplo, 

pincel e tinta sobre tela, mas sim a incisão de formão, goivas e buril sobre madeira –, e as 

formas visuais emergem desse processo criativo de transformação da matéria. Portanto, 

―Formar importa em transformar. Todo processo de elaboração e desenvolvimento abrange 

um processo dinâmico de transformação, em que a matéria, que orienta a ação criativa, é 

transformada pela mesma ação.‖ (OSTROWER, 2013, p. 51). 

Ainda que o processo de composição da imagem se dê na transformação por entalhe da 

madeira – com exceção do elemento cor, acrescentado no momento de impressão –, é no 

resultado final que os elementos visuais se tornam perceptíveis e revelam sua essência 

orientadora na estrutura da obra, mesmo que o artista tenha feito uso dessas convenções 

visuais  inconscientemente. 

 

É na própria estampa, resultado deste processo, que o observador mais atento decifra 

todo o ritual. Ao contemplar a obra gráfica, ficam claros os vários percursos 

tomados pelo gravador. Restam detalhes, onde se esconde seu virtuosismo 

meticuloso, mas concebido com árduos procedimentos técnicos. (SYBINE, 2010, f. 

35) 
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Não há informações específicas sobre a formação artístico-profissional de Hansen para 

que se possa mensurar, detidamente, o grau de conhecimento das configurações visuais 

estruturantes da imagem. Todavia, o que se observa a partir da análise das matrizes e 

estampas é que ele sabia usá-las muito bem– intuitivamente, talvez, mas é seguro que exercia 

domínio sobre os elementos visuais.  

Conforme já exposto, presume-se que ele tenha sido um autodidata e, além do mais, a 

coleção de livros existente na sua biblioteca particular (em exposição permanente no Museu 

Casa e Memorial dos Hansen) nos leva a crer que era assíduo estudioso das artes. Nota-se nas 

suas xilogravuras certas ordenações de elementos visuais, decerto incorporados de modo 

intuitivo a fim de estruturar, em termos de composição, a representação visual do tema e, 

consequentemente, caracterizar o seu sentido expressivo. Com base neste pressuposto, 

expõem-se alguns elementos visuais observados na série Via Crucis no Pelourinho. 

O primeiro desses elementos é o ponto, o qual, segundo Dondis (2007, p. 53) ―[...] é a 

unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima‖. Apesar de estar 

presente de várias formas na referida série, não será considerado em sua unidade, pois 

relacionaremos apenas em sua variação, a linha, por ser esta considerada um ponto em 

movimento. Presente por meio dos contornos e na estruturação das formas, a linha não 

funciona como um elemento estático, ―Nas artes visuais, a linha tem, por sua própria natureza, 

uma enorme energia‖ (DONDIS, 2007, p. 56). Hansen representa esses elementos por meio de 

diversos cortes, largos ou mais finos, quase como se fossem ranhuras conseguidas na matriz 

pela incisão de uma goiva de lâmina fina – como já foi exposto na segunda seção deste 

capítulo. O artista parece aplicar essas mesmas ranhuras de forma mais livre e alongada para 

simular linhas de tensões ou conduzir o olhar do observador, como ocorre na xilogravura que 

representa a XII estação (Figura 34), em que o olhar é direcionado através das linhas para o 

alto da cruz e, consequentemente, para o Cristo morto, caracterizando o momento dramático 

da cena. A ideia de que a linha não é um elemento estático é reforçada pela concepção de 

Dondis, ao afirmar: ―Contudo, apesar de sua flexibilidade e liberdade, a linha não é vaga: é 

decisiva, tem propósito e direção, vai para algum lugar, faz algo de definitivo.‖ (DONDIS, 

2007, p. 56). 

Não seria prudente seguir adiante sem esboçar nenhum comentário sobre o elemento 

forma nas xilogravuras de Hansen, já que esta, assim como o ponto e a linha, também é 

essencial na formação da imagem. O artista representa as figuras humanas estilizadas e os 

ambientes toscamente estruturados – sendo expressionista, sua preocupação é voltada mais 

para o sentido expressivo do que para o formal; isso significa uma estilização também das três 
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formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. ―A partir de combinações e 

variações infinitas dessas três formas básicas, derivamos todas as formas físicas da natureza e 

da imaginação humana‖ (DONDIS, 2007, p. 59). As variações também seguiriam a mesma 

tendência composicional, sofreriam as deformações pretendidas pelo artista para potencializar 

o sentido expressivo da xilogravura.  

Hansen imprimiu a série Via Crucis no Pelourinho em duas versões, uma nas cores 

preto e cinza, e a outra nas cores preto e rosa, porém, devemos considerar três cores para cada 

uma, pois, aí ainda acrescenta-se o branco do papel, e esta influi diretamente na composição, 

especialmente pelo contraste do preto sobre o branco. No entanto, o que pode ser abordado 

em relação aos elementos tom, luz e cor nas xilogravuras? Pois bem, sobre o tom, é um 

assunto um pouco mais complexo, uma vez que a xilogravura é sistematicamente impressa 

com paletas de cores bem definidas. Segundo Dondis (2007, p. 61), ―As variações de luz ou 

de tom são os meios pelos quais distinguimos oticamente a complexidade da informação 

visual do ambiente. Em outras palavras, vemos o que é escuro porque está próximo ou se 

superpõe ao claro, e vice-versa‖. Pode-se usar dois tons de vermelho, porém, sem uma 

gradação significativa na transição entre eles, o efeito seria apenas uma tentativa de 

aproximação do elemento tom. Ainda assim, Hansen consegue uma variação de tons, a 

exemplos do rosa, que em algumas partes parecem mais claro e, em outras, mais escuras, 

sendo que o mesmo acontece com o cinza e o preto, porém, sem nenhuma ligação com a 

configuração do espaço, isso ficaria a cabo da escala e da perspectiva, como veremos mais 

adiante. O efeito de tom, no sentido chiaroscuro
4
, poderia ser alcançado, como atestam as 

xilogravuras japonesas da escola Ukiyo-e, porém, o naturalismo (estilo o qual as variações de 

tons contribuiriam) não era a preocupação estética de Hansen. 

O elemento luz surge nas xilogravuras a partir do uso que o artista faz sistematicamente 

dos tons, selecionando as zonas claras e escuras no intuito de destacar luminosamente figuras 

ou partes de uma cena representada. Este conceito é reforçado teoricamente por Fayga 

Ostrower (1983, p. 96-97) ao afirmar que ―O artista pode aproveitar-se, evidentemente, de 

certos efeitos de iluminação natural ou artificial, fazendo-os coincidir com a distribuição de 

manchas claras e escuras na imagem, destacando então, nos objetos representados certos 

planos iluminados ou sombras projetadas‖. Porém, é evidente e significativo o uso prático que 

Hansen faz deste elemento em suas xilogravuras, como pode ser notado na série Via Crucis 

                                                
4
Chiaroscuro é um termo italiano que designa uma técnica que se desenvolveu no século XVI na Itália e na 

Alemanha, e consiste em criar o efeito de transição gradiente entre os tons de cores diante da ação do foco de 

luz em relação aos espaços com sombras. 
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no Pelourinho. As figuras são representadas em alguns momentos circundadas por um tom 

mais claro – quase sempre o próprio branco do papel – destacando-as em relação ao conjunto 

da cena, na qual predomina um tom mais escuro, como pode ser observado nas xilogravuras 

representando a XI e a XIV estações (Figuras 31 e 40, respectivamente). Nota-se ainda nas 

xilogravuras que representam a VI e a X estações (Figuras 16 e 28, respectivamente), que as 

figuras centrais da cena se encontram em um plano mais iluminado, fato que pode estar 

relacionado ao caráter divino das personagens e do próprio tema representado na xilogravura. 

Mas, o uso do elemento luz também é observado em níveis variados nas demais xilogravuras 

da série, na aplicação que Hansen faz do contraste entre os tons de cores: ―O que nos permite 

constatar a presença do elemento luz é o fato da composição ter sido consistentemente 

elaborada em contrastes de claro e escuro.‖ (OSTROWER, 1983, p. 97). 

Já sobre o elemento cor, a sua escolha pode ter um significado, segundo afirmação de 

Dondis (2007, p. 64) de que ―Cada uma das cores também tem inúmeros significados 

associativos e simbólicos‖. Hansen, como já observado, utiliza em cada versão duas cores 

mais o branco do papel. Este, neutro, e o preto, cor mais densamente carregada, caracterizam 

o contraste mais frequentemente utilizado na xilogravura, porém, o artista acrescenta em uma 

das versões a cor cinza, que é o meio tom entre o preto e o branco e simboliza o equilíbrio 

entre os dois.  Talvez, para Hansen, o equilíbrio entre o bem e o mal, a transição entre a vida e 

a morte nos passos da Via Crucis, ou simplesmente, o desânimo de um dia cinzento a 

caminho do calvário pudessem ser os significados atrelados à utilização do cinza como meio 

tom. Na versão que seria publicada no álbum, o artista substitui o cinza pelo rosa, cor muito 

associada à figura feminina, o que talvez possa significar mais uma referência visual (e, por 

que não, simbólica)à figura da mãe Senhora, a quem o álbum teria sido dedicado. 

O elemento textura foi um dos mais explorados por Hansen, e a série Via Crucis no 

Pelourinho, um exemplo de sua dedicação na busca através da experimentação de detalhes 

que pudessem acrescentar às suas xilogravuras maior qualidade plástica. Para tanto, não 

media esforços no tratamento que dava à madeira e, como demonstrado nas duas seções 

anteriores, usava diversos recursos técnicos, alguns até muito pessoais, característicos 

particularmente dele, para obter certos efeitos de texturas. Segundo Dondis (2007, p. 70-71) 

―A textura se relaciona com a composição de uma substância através de variações mínimas na 

superfície do material‖. Ciente desta condição, além da gama de ferramentas que já tinha à 

disposição, buscava minuciosamente nos instrumentos do cotidiano novas possibilidades de 

cortes, e nos materiais inusitados potenciais de texturas, como, por exemplo, na trama de 

tecido já mencionada, acrescida à matriz. Além da força expressiva de suas xilogravuras e do 
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traçado estilizado de suas figuras humanas, talvez seja a textura, outro elemento marcante de 

sua produção. 

Na composição das xilogravuras, o artista também faz uso de dois elementos igualmente 

importantes na estruturação do espaço: a escala e a dimensão. A escala é um fator 

padronizante na composição da imagem, pois, de acordo com Dondis (2007, p. 73) ―No 

estabelecimento da escala, o fator fundamental é a medida do próprio homem‖. Ainda que o 

naturalismo não tenha sido a preocupação estética do artista, ele chegou a fazer uso da escala, 

condicionada, todavia, a suas próprias convenções, ou seja, à estilização das figuras e à 

simplificação das formas. Observa-se que na xilogravura representando a II estação (Figura 4) 

há uma escala de tamanho entre as figuras humanas, no primeiro plano, e os sobrados, ao 

fundo. Ambos têm praticamente a mesma dimensão, porém, não se nota, uma vez que as 

figuras humanas se colocam mais próximas do observador; já os sobrados, que na lógica 

deveriam ser maiores, encontram-se no fundo da cena, porém, com a mesma dimensão das 

figuras humanas. Na X estação (Figura 28) são representadas quatro figuras humanas. 

Observando a escala de tamanho entre elas, sugestivamente as duas maiores se colocam à 

frente da cena, enquanto as duas menores indicam, pela redução de suas dimensões,que estão 

ao fundo. Tal sensação é potencializada mais ainda devido à sobreposição de níveis nos quais 

está posicionada – o que denota conhecimento teórico por parte do artista. 

O elemento dimensão está diretamente relacionado à perspectiva, pois segundo Dondis 

(2007, p. 75) ―A representação da dimensão em formatos visuais bidimensionais também 

depende da ilusão. [...] A ilusão pode ser reforçada de muitas maneiras, mas o principal 

artifício para simulá-la é a conversão técnica da perspectiva‖. Nota-se dois momentos 

diferente em que Hansen faz uso da perspectiva na configuração do espaço: a primeira, na 

representação de um espaço externo; e a segunda, na configuração de um espaço interno. 

Na xilogravura representando a IV estação (Figura 10), o artista estrutura a forma da rua 

se afunilando em direção a um ponto de fuga ao nível do horizonte. Nota-se, ainda, a escala 

de tamanho entre as duas figuras em destaque (imponentes no primeiro plano) e a igreja ao 

fundo, ocupando, curiosamente, a posição do ponto de fuga. Por que não pensar que o artista a 

caracteriza como ponto de fuga para os pecados que o Cristo paga na cruz? Ao estruturar 

figurativamente o espaço de uma sala na xilogravura representando a XIII estação (Figura 

37), cria a ilusão de profundidade usando várias linhas diagonais que fluem para o mesmo 

ponto. Simples, porém, hábil o uso que faz da perspectiva para definir a configuração espacial 

de ambientes diferentes. 



62 

 

Além dos elementos visuais básicos usados na formação da imagem, descritos acima, 

acrescenta-se, ainda, o escorço, um efeito ótico causado pela deformação da figura no espaço. 

Arnheim, (2008, p. 109) afirma que ―Parece melhor, então, considerar escorço quando um 

padrão for percebido como um desvio de um outro estruturalmente mais simples, do qual se 

deriva por uma mudança de orientação na dimensão de profundidade‖.  Portanto, quando 

representada em determinadas posições no espaço, a figura tem sua estrutura distorcida 

devido ao ângulo de visão pelo qual o observador a observa–é a esse fenômeno que se 

denomina escorço.  Hansen reproduz determinado efeito na configuração formal da figura 

principal da xilogravura que representa a VII estação (Figura 19), a qual descreve o momento 

em que Jesus cai pela segunda vez. A queda coloca o corpo automaticamente em desequilíbrio 

e o distorce. Assim, o Cristo é representado caindo, escada abaixo de ponta-cabeça, em 

escorço, ficando visível somente as pernas, os braços e a cabeça. O tronco, diferentemente, 

perde sua massa corporal e se funde à silhueta da cruz. 

A análise viria a permear o discurso, pois, o estilo de composição vincula-se 

diretamente ao caráter expressivo pretendido pelo artista e este, por sua vez, se manifesta 

através das convenções visuais articuladas no conjunto da obra. Portanto, reuniu-se aqui, 

apenas a relação básica de associações possíveis entre os elementos visuais aplicados por 

Hansen – seja intuitiva, inconsciente ou sabiamente – nas xilogravuras da série Via Crucis no 

Pelourinho, a fim de traçar um perfil de sua constância criadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5 O ESTILO DE COMPOSIÇÃO DE HANSEN BAHIA 

 

As observações sobre um possível estilo de composição de Hansen são permeadas por 

meio das peculiaridades do seu processo criativo, no entanto, para pensar nessas 

peculiaridades é necessário antes entender a proposta estética pretendida pelo expressionismo. 

Trata-se do movimento estilístico ao qual o artista estava vinculado, pois, a forma expressiva 

com que as suas xilogravuras se impõem aos olhares dos observadores, tem a ver com os 

princípios ideológicos comuns aos artistas pertencentes a este movimento. 

Conforme já mencionado, Hansen era ligado ao expressionismo alemão, movimento 

artístico que surgiu por volta de 1905, na Alemanha, e posteriormente se estendeu aos outros 

países da Europa. Sua gênese está associada à repugnância aos horrores e dramas vividos pela 

sociedade da época, uma vez que na primeira metade do século XX, o continente europeu 

enfrentava um grande momento de instabilidade política e social causado pelas duas Guerras 

Mundiais. De acordo com Sproccati (2002, p. 146. Grifo do autor) ―A poética expressionista 

reflecte [sic], antes de mais, a crise de valores que a Europa do capitalismo tem de 

enfrentar.‖. 

A tendência conceitual do expressionismo se espalhou por todos os meios criativos. No 

entanto, entre as linguagens disponíveis, alguns artistas elegeram a gravura como meio de 

expressão artística para as suas críticas sociais, por conta da sua capacidade de 

reprodutibilidade e fácil circulação. ―O interesse de seus artistas pela xilogravura e pelas artes 

gráficas levou a um renascimento das várias técnicas da gravura como uma grande forma de 

arte.‖ (DEMPSEY, 2010, p. 71). Com o expressionismo, a técnica xilográfica ganhou uma 

enorme força expressiva, enquanto linguagem artística. Sybine (2010, p. 318) nos afirma que: 

 

Os artistas denominados ―expressionistas‖ foram grandes militantes da gravura pela 

sua forma significativa impressa na estampa, e os alemães que aderiram a este 

movimento, vão se beneficiar de todo o desenvolvimento desse requintado 

artesanato da gravura – que tem em Albrecht Dürer sua expressão máxima – fazendo 

desta técnica, principalmente a xilografia, um uso peculiar. 

 

 

 

Hansen, que fez uso quase que exclusivamente dessa linguagem artística, 

provavelmente herdou do expressionismo alemão a verve crítica que o levou a extrair das 

experiências vividas no dia-a-dia, os conceitos e figuras sociais que são abordados como tema 

em suas xilogravuras. Como já se mostrou aqui, seus personagens eram pescadores, 

cangaceiros, marinheiros e prostitutas, pessoas simples e marginalizadas da sociedade, 
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portanto, não é por acaso que estes mesmos personagens fazem parte do drama representado 

por ele na série Via Crucis no Pelourinho. Sua arte é tendenciosamente marcada por um 

caráter social no sentido de expor o que existia de desumano no seio da sociedade, dos valores 

deturpados, ou a falta deles diante da frenética rotina imposta pelo modernismo. Essa 

preocupação social denota o quanto ele era fiel à sua origem e aos princípios interiorizados 

como artista expressionista, pois, a sua proposta poética se aproximava substancialmente dos 

ideais desenvolvidos pelo grupo Die Brücke, o qual está associado ao surgimento do 

movimento expressionista. 

 

Os pintores de Die Brücke falam da sociedade moderna – dos seus aspectos mais 
negativos: a prostituição, a miséria, a exploração, a opressão, a dor, a injustiça –, 

mas fazem-no através de uma expressão deformada e deformante, alheia às 

coordenadas da cultura ocidental. (SPROCCATI, 2002, p. 149) 

 

 

 

No entanto, Hansen, assim como os demais expressionistas, usava artifícios formais 

para acentuar a dramaticidade dos temas representados em suas xilogravuras. Segundo Dondis 

(2007, p. 171), ―O expressionismo usa o exagero propositadamente, com o objetivo de 

distorcer a realidade‖. O conteúdo expressivo, portanto, fica sob incumbência do tratamento 

dado às imagens pelos artistas: ―A imagem é simplificada, deformada, brutalizada.‖ 

(SPROCCATI, 2002, p. 147). 

Toda essa ação expressiva encarnada nos personagens é sentida na série Via Crucis no 

Pelourinho na exploração das formas. São figuras totalmente estilizadas, com suas 

extremidades – braços e pernas – alongadas, de corpos propositadamente distorcidos, com um 

grau de deformação tão significativa, que às vezes custa aos olhos relacionar suas formas com 

a anatomia humana. Ainda assim, ―Onde quer que exista, o estilo ultrapassa o racional e 

atinge o místico, uma visão interior da realidade, saturada de paixão e intensificada pelo 

sentimento.‖ (DONDIS, 2007, p. 171). O tratamento formal explorado por Hansen refletiria, 

em parte, as suas sensibilidades crítica e psíquica diante da realidade. 

Diante das reflexões estabelecidas até o momento, percebeu-se que a relação de Hansen 

com a técnica xilográfica foi tão marcadamente produtiva – ao fazer uso dela de uma forma 

espontânea e particularmente criativa – que originou características específicas muito pessoais 

nas suas xilogravuras. 

O fato de ter sido um xilógrafo influenciado pela cultura local por si só não caracteriza 

uma peculiaridade do artista. No entanto, a forma como transpõe para suas xilogravuras as 

pessoas e elementos do cotidiano, fazendo-os personagens para as suas leituras de temas 
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famosos, é um fator significativo a ser considerado. Conforme exemplificado no início do 

capítulo anterior, ao representar o drama da Via Crucis, Hansen insere no lugar de cada 

personagem da história original, uma das figuras emblemáticas do Pelourinho. Sendo assim, a 

peculiaridade não está atrelada apenas a um fato isolado, mas corresponde a um conjunto: 

xilógrafo que se rendeu à cultura local e fez de sua arte um meio de denúncia contra as 

injustiças, explorando a técnica através do experimentalismo de materiais e ferramentas, a 

partir de uma tendência expressionista.  

Ainda que o tratamento dado pelo artista à imagem esteja vinculado de modo mais 

amplo aos princípios do expressionismo alemão, suas peculiaridades se fazem presentes tanto 

na forma como realiza os cortes, como na riqueza de texturas que consegue extrair da 

madeira. O experimentalismo que faz no uso de instrumentos adaptados como ferramentas de 

entalhe e a exploração de materiais inusitadas na concepção das texturas, agregam às suas 

xilogravuras características expressivas muito particulares e próprias de sua ação criativa. 

 

As buscas efetivadas pelos artistas para realizar seus trabalhos, os direcionaram a 

uma investigação de conhecimento aliado à invenção. [...] O gesto deliberado dos 

artistas, nas inovações de cada período, manifesta a interferência do acaso nas 

descobertas, que surgem nas estampas, e pelo ―labor‖ realizado intensamente na 
matriz, mostrando suas possibilidades totalmente exclusivas de expressão. 

(SYBINE, 2010, f. 31-32) 

 

 

 

Todavia, mesmo com ouso de ferramentas convencionais já se observam determinadas 

peculiaridades na formação da imagem, como, por exemplo, na concepção dos rostos de 

algumas das figuras existentes na série Via Crucis no Pelourinho. Observando mais 

detalhadamente se notará que as texturas aplicadas aos rostos variam de acordo com o 

personagem. Suas figuras representam pessoas diferentes e, consequentemente, com rostos e 

expressões também distintos. A maneira mais eficaz de conseguir tal distinção diante da 

limitação imposta pela xilografia ao fio seria aplicando texturas diferentes às faces. 

Conforme já exposto na segunda seção do capítulo anterior, a aplicação que o artista faz 

de materiais estranhos ou pouco comuns na superfície da matriz, no intuito de criar texturas, 

caracterizaria outra singularidade de sua xilogravura. O ato de colar pedaços de tecidos na 

matriz– como Hansen fazia – permitia um resultado plástico muito específico a determinadas 

áreas da imagem; ele aplicava as tramas nas zonas referentes às roupas, na composição das 

figuras, caracterizando-as com maior precisão de detalhes. 

Uma observação também pertinente em relação às peculiaridades nas xilogravuras de 

Hansen refere-se ao uso que o artista fez dos elementos visuais na composição das imagens. 
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Porém, entender como a aplicação destes elementos caracteriza uma singularidade na sua ação 

criativa não é uma tarefa simples, uma vez que, a forma como são expressivamente 

explorados depende da comoção buscada por ele e pode variar entre temas e xilogravuras.  

Entretanto, ao comentar sobre as xilogravuras de Hansen, Beuttenmümller (1990, p. 60-

61) afirma que ―Há em sua obra segurança no corte, a expressividade dada pelo alongamento 

de suas figuras microcéfalas, o aproveitamento sábio dos luminosos espaços em branco, a 

sensibilidade de suas linhas, tudo mostra o artesão consciente de seu ofício‖. Há no 

comentário deste autor uma observação importante: Hansen representa a cabeça das figuras de 

forma mais reduzida – ―microcéfalas”, como descreve o referido autor. Este caso pode 

significar um posicionamento singular em relação ao elemento forma, pois, enquanto as 

extremidades do corpo eram propositadamente alongadas, as cabeças não passavam de 

círculos ovais diminutos. 

Entre as possíveis peculiaridades expostas aqui, inerentes à ação criativa do artista, 

acrescenta-se, ainda, o fato de que ―Hansen também inovou ao produzir suas gravuras e foi no 

grande formato de suas matrizes, que substituiu os limitados cortes transversais de madeira 

por gigantescas placas de compensado.‖ (SYBINE, 2010, p. 318). Algumas dessas enormes 

matrizes eram formadas por várias partes, unidas como um quebra-cabeça no momento da 

impressão. Porém, é importante esclarecer que, conforme já mencionado, a madeira usada na 

confecção das matrizes da série Via Crucis no Pelourinho também foi o compensado. No 

entanto, neste caso elas não passavam de chapas com dimensões médias, conforme 

especificado no início do capítulo anterior. Ainda assim, a presença a mais desta informação – 

chapas de compensado em grande dimensões – contribui substancialmente para se chegar a 

uma observação considerável das peculiaridades no processo de criação das matrizes.  

Hansen desenvolvia as suas xilogravuras espontaneamente, não ficava preso às 

convenções técnicas e nem aos preceitos impostos pelo fazer artístico. Sua poética criativa, 

era, digamos assim, livre e se desdobrava experimentalmente na constante prática de 

formação da imagem. Porém, isso não significa que não fazia uso de uma metodologia no 

processo de criação. Pelo contrário, pois, como observado no capítulo anterior, as escolhas 

que fazia das ferramentas e a aplicação de materiais estranhos alocados à superfície da matriz 

sugerem um método próprio, específico de seu fazer artístico. Esse modo peculiar fluía até 

mesmo no momento de impressão das estampas, já que uma de suas prensas era a adaptação 

de um cilindro de moagem de cacau, a qual provavelmente exigia um procedimento 

específico na realização das tiragens. 
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Nota-se, portanto, que as peculiaridades observadas não se restringem apenas a um traço 

específico usado por Hansen na confecção das xilogravuras, mas a um conjunto de fatores. 

Estes, somados ou em grupos, denotam a essência imperativa de sua espontaneidade na 

condução do processo criativo e, por fim, dependendo do grau de reverberação, pode 

caracterizar a autenticidade de seu estilo de composição. Porém, para se estabelecer mais 

seguramente esse pressuposto deve-se considerar aqui, ainda, a reflexão sobre as distinções e 

semelhanças entre a produção xilográfica de Hansen em comparação a de outros artistas 

xilógrafos. 

Que haja distinções no campo artístico é certamente um fato indiscutível, pois, 

dificilmente a produção xilográfica de um artista se assemelha em seus mínimos detalhes ao 

de outro, no entanto, em relação às semelhanças, os trabalhos podem se aproximar em alguns 

traços formais. No que se refere à produção de Hansen, não seria diferente, pois, 

Beuttenmümller (1990, p. 61) nos relata que ―Teixeira Leite nos lembra com razão de que 

Hansen se aproxima de Goeldi, em suas vielas, e de Segall em seus navios negreiros‖, porém, 

a conclusão mais segura acerca destas semelhanças só poderia ser constatada na análise por 

meio do embate comparativo direto entre as obras; Kossovitch e Laudana (2000, p. 28 apud 

SYBINE, 2010, p. 316) depois de descrever algumas características específicas da xilogravura 

de Hansen, já no final da citação se opõem a esta ideia de proximidade entre o artista e Segall. 

Vejamos: 

 

Sendo os cenários exíguos, sua estilização, como as extremidades dos corpos, são 

básicos para a comoção buscada. Contribuem para o patético os contornos marcados 

e a luz, que ora constrói o entorno da figura, ora se faz assinalar por ranhuras 

agressivas e tópicas. Não é casual que a dramaticidade de Hansen Bahia encontre, 

mantidas, as diferenças estilísticas, a de Lasar Segall. 

 

 

 

Hansen tinha uma relação muito próxima com os artistas também xilógrafos de sua 

época; compartilhavam de longas conversas nas mesas de bares da região do Centro Histórico 

de Salvador e provavelmente trocavam experiências, porém, não se pode afirmar que eles 

exerciam significativa influência um sobre os outros. Entretanto, não seria nula a ideia de que 

suas xilogravuras suscitavam a atenção do observador, sendo uma referência imagética para 

os iniciantes, já que no período que viveu na capital baiana produziu e expôs dezenas de 

vezes. Acrescenta-se aqui, também, o fato de que o artista lecionou por duas vezes o Curso de 

Xilogravura da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal da Bahia, havendo a 

possibilidade de ter interferido no desenvolvimento do estilo de seus alunos; todavia, quanto a 
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isso,Bochicchio, ao comentar sobre a importância de sua passagem pela instituição, rebate ao 

afirmar que ―Não que tenha feito escola de sua técnica (muito pessoal e com grande grau de 

dificuldade para execução), mas porque fomentou esse tipo de arte entre os estudantes.‖ 

(BOCHICCHIO,2012, p. 89). Em contraponto, Beuttenmümller (1990, p. 61) afirma que 

―Entre os jovens artistas que Hansen influenciou estão Calazans Neto, José Maria, o já 

falecido Hélio Oliveira e Quaglia‖, mas, ainda assim não especifica como influenciou e nem o 

que esse grupo de artistas era dele– se amigos ou alunos. 

Certamente, a definição de um estilo específico de composição de Hansen deveria 

passar, antes, pelo embate entre as suas xilogravuras em comparação aos demais xilógrafos da 

época. Estes, no entanto, são numerosos e a investigação e análise detalhada de seus 

respectivos estilos demandaria uma pesquisa à parte – o que não convém ao momento. Ainda 

assim, as possíveis peculiaridades observadas no artista em foco se sustentam, uma vez que 

não se referem apenas a um estilo formal específico, mas decorrente de um conjunto de 

fatores no processo de criação das xilogravuras. Os mesmos vão desde o uso de placas 

gigantescas de compensado, passando pelos traços marcadamente expressivos, até o momento 

de impressão das tiragens – bem específico de sua prensa adaptada. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Todas as reflexões estabelecidas nesta pesquisa fluíram de modo que foi possível 

compreender que a longa trajetória de vida produtiva do artista germânico-brasileiro Hansen 

Bahia aos poucos foi se direcionando para a formação de um estilo próprio de composição, 

observada nas peculiaridades inerentes às várias etapas do processo criativo de suas 

xilogravuras. Entretanto, diante dos problemas suscitados, a pesquisa tentou se posicionar de 

forma elucidativa, uma vez que foi observada e exposta a maneira como Hansen explora as 

potencialidades plásticas da madeira durante seu processo criativo, analisadas diretamente nas 

matrizes e estampas xilográficas da série Via Crucis no Pelourinho. Foi identificado, ainda, a 

forma como fez uso das características físicas naturais da própria madeira, e daquelas 

decorrentes da incisão direta das ferramentas de entalhe sobre a matriz xilográfica, comentado 

sobre os seus desdobramentos e atuação no resultado final da obra. 

 Os objetivos propostos inicialmente foram substancialmente alcançados, pois, a 

análise realizada revelou detalhes das características físicas das matrizes da série em questão, 

importantes o suficiente para se compreender estruturalmente a origem dos efeitos plásticos 

observados nas estampas. A mais contundente das observações, no que diz respeito aos 

elementos físicos, são as tramas de tecidos aplicadas pelo artista na superfície da matriz, a fim 

de criar efeitos plásticos específicos. O embate comparativo promovido em termos 

metodológicos entre as matrizes e suas respectivas estampas xilográficas foi uma manobra 

essencial para se chegar às significativas conclusões sobre as potencialidades plásticas da 

madeira, observadas nas xilogravuras. Já os elementos visuais identificados durante o 

processo de análise evidenciaram que Hansen, mesmo sem ter passado por uma formação 

acadêmica, detinha um grau significativo de conhecimentos das configurações visuais 

estruturantes da imagem, pois sabia usá-las muito bem. 

 Notou-se, também, que Hansen explorou de forma criativa as imperfeições oriundas 

da própria estrutura física da madeira, uma vez observado que a primeira camada de tinta das 

xilogravuras apresenta uma quantidade muito grande de pequenas falhas. Como foi 

evidenciado na pesquisa, essas falhas foram passadas para a estampa durante o processo de 

impressão, pois, as mesmas são resultados das muitas fissuras existentes em um dos lados da 

madeira de compensado da matriz. Hansen provavelmente optou por deixá-las transparecer 

nas estampas, usando-as como recurso expressivo, da mesma forma que fez com as 

irregularidades advindas do processo de entalhamento. 
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 A pesquisa também identificou e comentou as potencialidades técnicas de algumas 

ferramentas usadas por Hansen no processo de composição da matriz xilográfica, as quais 

agregaram, por sua natureza física e anatômica, valores plásticos específicos ao resultado da 

obra. Observou-se que algumas dessas ferramentas foram instrumentos domésticos ou de 

outros meios funcionais, adaptadas para uso no entalhe da madeira e que igualmente 

acresciam características específicas ao resultado final, devido ao seu corte peculiar.  

 A partir das informações e dados colhidos e trabalhados durante a pesquisa, conclui-se 

que Hansen fez do experimentalismo uma metodologia pessoal inventiva, notada em todas as 

etapas do processo de criação das suas xilogravuras, principalmente com a inovação no 

formato das matrizes, usando chapas de compensado em grandes dimensões, bem como na 

adaptação de instrumentos como ferramentas de entalhe e na aplicação de materiais diversos e 

poucos comuns na superfície da matriz, para criar texturas como se demonstrou. Ou, ainda, no 

momento de impressão, pois, uma das prensas que tinha para seu uso era um cilindro de 

moagem de cacau adaptado sobre uma base de pedra. Mesmo que alguns destes experimentos 

pontuados não correspondam à realidade da concepção da série Via Crucis no Pelourinho, 

elas evidenciam a forma dinâmica desenvolvida por Hansen na prática da xilografia.  

 A breve abordagem que se fez da trajetória do artista teve como objetivo tornar mais 

conhecida a sua carreira artística e expor algumas de suas experiências pessoais que 

contribuíram para o desenvolvimento de sua sensibilidade crítica e artística. Como exemplo 

pode-se citar a experiência de ter atuado como soldado durante a Segunda Guerra Mundial, a 

qual gerou nele aversão à violência e à injustiça. As discussões feitas em torno do legado 

xilográfico deixado pelo artista tiveram como objetivo estimular a reflexão sobre a 

importância plástica da produção e contribuição de Hansen, enquanto mestre xilogravador, 

para o cenário artístico regional da Bahia, o que se acredita ter sido atingido. Evidenciou-se, 

também, o acervo xilográfico existente na Fundação Hansen Bahia e salienta-se a ampla 

possibilidade de pesquisas que ainda podem ser desenvolvidas tendo como foco as suas 

xilogravuras. 

A identificação das peculiaridades existentes nas xilogravuras de Hansen foram 

permeadas pelas indicações sugeridas em algumas poucas pesquisas anteriores referendadas 

aqui, e se restringiu apenas à análise direta das matrizes e estampas xilográficas da série Via 

Crucis no Pelourinho, e de algumas ferramentas de entalhe, o que já foi suficiente para se 

fazer um julgamento prévio de um possível estilo de composição de Hansen. No entanto, 

deve-se considerar as possibilidades de ampliação de análises para um conjunto maior de 

xilogravuras, talvez o recorte de um período mais amplo, o que seria viável em investigações 
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posteriores e de maior fôlego (em termos de duração de tempo da investigação) para se chegar 

com maior exatidão à definição de um estilo de Hansen entalhar a madeira, tendo esta atual 

pesquisa dado um passo inicial qualitativo e significativo, acreditamos, na exploração desse 

tema. 

 Para se estabelecer mais seguramente um campo de conhecimento que abarque um 

estilo específico de composição de Hansen, como já foi salientado, deve-se considerar, ainda, 

reflexões sobre as distinções e semelhanças entre as xilogravuras do artista em questão em 

comparação às dos principais xilógrafos de sua época. Esse embate investigativo fomentaria a 

agregação de informações necessárias para subsidiar de forma mais sólida os pressupostos de 

um estilo pessoal exclusivo de Hansen na xilogravura, complementando, assim, esta nossa 

pesquisa. Porém, este fator não foi considerado como objetivo específico desta investigação 

porque a apuração e análise detalhada do estilo de seus contemporâneos demandariam uma 

pesquisa à parte (significando um considerável acréscimo em termos de período de 

investigação), mas cuja necessidade reconhecemos aqui e, com isso, ressaltamos as 

possibilidades de continuação posterior do presente estudo.  

 Entre as dificuldades que imperaram durante o processo desta pesquisa, as que mais se 

impuseram foram a pouca bibliografia existente sobre o artista e, principalmente, sobre seus 

trabalhos artísticos – sobre estes quase não há estudos realizados – e as limitações por ter-se 

restringido como objeto investigativo a analisar apenas uma série de xilogravuras, devido à 

indisponibilidade de se abordar um conjunto mais amplo de obras gráficas. O acervo 

xilográfico do artista, atualmente localizado na Fundação Hansen Bahia, ainda foi pouco 

estudado e analisado, fato que caracteriza a relevância deste nosso estudo por reunir 

informações sobre o artista e sobre a série de xilogravuras Via Crucis no Pelourinho. 

 Face ao exposto conclui-se, então, que o estilo de composição de Hansen está 

associado a um conjunto de peculiaridades correlacionadas em seu processo criativo e que 

caracterizam as suas xilogravuras. Ressalta-se, por fim, que a experiência do artista com a 

xilografia foi tão produtiva na técnica, na estética, e expressivamente que a sua memória no 

Recôncavo da Bahia está diretamente associada ao legado xilográfico deixado por ele para as 

cidades de Cachoeira e São Félix, e atualmente assegurado e preservado pela Fundação 

Hansen Bahia. 
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