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nome  do projeto 
	

Expressões impressas: edições de autor ou a publicação independente 
	
	

área 
	

Artes visuais 
	
	

introdução 
	

Impressão como expressão 
	

É fato  que  as publicações independentes ou edições de autor – livros, plaquetes, fanzines, 

revistas e toda sorte de materiais impressos, por vezes também digitais, editados e 

produzidos por seus próprios criadores (escritores, designers, artistas, ilustradores, 

editores ou mesmo pessoas destituídas de qualquer uma  dessas formações...) em 

variadas tiragens, normalmente reduzidas, que  circulam de forma independente do 

circuito comercial das grandes editoras e livrarias – vem se constituindo, nos últimos 

anos, num capítulo à parte da história do livro no Brasil. Fenômeno que  extrapola as 

fronteiras nacionais ( e que  pode ser observado de perto em alguns de nossos vizinhos 

sulamericanos), pode ser considerado um cenário positivo e promissor num mundo que 

carece de tantas reformulações urgentes, como  na educação, por exemplo, entre outras 

demandas sociais. 

A formação de um leitor implica na consideração de sua interação criativa no ato  da 

leitura. Quanto mais relações uma  criança ou adolescente consegue estabelecer entre 

o que  lê e o que  vive diariamente, mais envolvimento e sensação de pertencimento a 

uma  determinada cultura terá. As possibilidades de experimentação nesse sentido são 

múltiplas e entusiasmantes. 

O curso Expressões impressas pretende abordar essas questões ao propor aos 

participantes o projeto de edição de uma  publicação de sua autoria. Para isso se farão 

algumas experiências gráficas de impressão e de encadernação artesanais, como 

exercício de linguagem e narrativas gráficas, gerando material para edição de alguns 

exemplares ao final dos 4 dias  de encontro. 



no que  toca à linguagem visual,  o curso pretende levantar questões a respeito da autoria 

ou do desenho interno de cada participante, valorizando sua experiência e trajetória, 

sejam quais forem. 

considerando o desenho como  expressão de uma  ideia  – ou a corporificação externa 

de um evento mental, interno – pode-se estabelecê-lo como  a ponte mais curta entre 

pensamento e ação, se é que  existe alguma mínima distância entre eles  ao desenhar, 

como  no desenho de esboço. 

O desenho, neste caso, como  expressão de um sentir e de um pensar revela muitas 

percepções, titubeios, indagações, proposições, fantasias e realidades. 

Podemos experimentar levar essa característica tão  própria do desenho a outras 

linguagens gráficas, como  a gravura em relevo? Partindo da proposta de explorar as 

correspondências gráficas entre diferentes materiais, técnicas e procedimentos (como 

a monotipia, o carimbo, a tipografia, a gravura em linóleo e madeira), seria possível 

construir imagens gráficas que  nascessem dessa imediatidade tão  própria do desenho 

interno e sua manifestação como  desenho externo? Faz sentido experimentarmos na 

gravura conceitos como  o “não acabado”, do desenho de esboço? 

Essas questões permearão a constituição de imagens que  se formarão ao longo  do curso. 
	
	
	
	

objetivo 
	

Experimentar variadas técnicas gráficas, estimulando a criação de imagens (a 

expressão do desenho interno) ao mesmo tempo em que  se exercita, sobretudo, a 

linguagem da gravura em relevo,  mas experimentando também outras prospecções 

gráficas como  a monotipia, o carimbo e a tipografia. 

A intenção do curso “Expressões impressas” é permitir a experimentação do desenho 

impresso, como  palavra ou imagem, carregado da expressão individual rumo  a um olhar 

coletivo. E levantar questões que  possam alimentar discussões entre os participantes 

do curso sobre a criação de imagens, a constituição de narrativas gráficas e sua edição 

formatada como  publicação ou livro. 
	
	

justificativa 
	

A invenção ou criação de imagens requerida a partir de uma  linguagem visual  específica 

e associada à expontaneidade e liberdade do desenho, aguça e amplia o raciocínio 

gráfico do participante. Estimula-se a produção do desenho como  afirmação de uma 

identidade rumo  ao olhar  coletivo, através da proposta de publicação de autor. 
	
	

conteúdo programático 
	

•   Publicações independentes: por quê  e para quem 
	

•   O desenho interno e externo, o desenho de esboço 
	

•   Prospecções gráficas: a monotipia e o carimbo 
	

•   Gravura em relevo  e tipografia: o princípio escultórico da matriz 
	

•   Gravação de matrizes de madeira ou linóleo 
	

•   Composição de tipos móveis 
	

•   Impressão e tiragem 



materiais sugeridos para  a realização da oficina 
	

considerando-se turma de 15 participantes, estimam-se as seguintes quantidades 

de materiais: 

•   20 placas de linóleo com 5 mm de espessura (placas em formato 20 x 30 cm) 
	

•   30 placas de madeira cedro rosa com 15 ou 20 mm de espessura 
	

(20 placas em formato 15 x 20 cm, 10 placas em formato 20 x 30) 
	

•   15 jogos de ferramentas (faca, goiva em “V”, goiva em “U” e formão) 
	

para corte xilográfico 
	

•   Papel jornal  70 gr/m2 em blocos de 50 folhas nos formatos A4 (3 blocos), 

A3 (2 blocos) e A2 (1 bloco) 

•   Papel offset branco 90 gr/m2 em blocos de 50 folhas nos formatos A4 (1 bloco) 
	

e A3 (1 bloco) 
	

•   7 a 10 colheres chatas de madeira 
	

•   tintas tipográficas (nas cores preta, branca, azul, amarelo e vermelho) 
	

•   4 rolos de entintagem, com larguras varidas de 20 cm, 15 cm e 5 cm 
	

•   4 placas de vidro (de dimensões aproximadas a 30 x 40 cm, 
	

com 3 mm de espessura) para entintagem 
	

•   1 litro de álcool  para limpeza dos vidros de entintagem 
	

•   1 litro de óleo para limpeza dos rolos de entintagem 
	

•   4 sacos de estopa para limpeza geral 
	
	

necessidades técnicas do espaço 
	

•   Estimam-se 3 a 4 bancadas de trabalho (de dimensões aproximadas a 1 x 2m) para 
	

acomodar os 15 participantes durante o preparo e gravação das matrizes 
	

•   uma  bancada (de dimensões aproximadas a 1 x 2m) para impressão das matrizes 
	

•   uma  bancada (de dimensões aproximadas a 1 x 2m) para a gaveta de tipos móveis 
	
	

carga horária 
	

16 horas aula distribuídas em 4 dias  sendo cada aula com 04 horas de duração 
	
	

público alvo 
	

Interessados a partir de 16 anos, preferencialmente com algum conhecimento em gravura 
	

(mas não  é imprescindível experiência prévia) 
	
	



orientadores 
	

Gilberto Tomé 
	

rG 17.935.766-9 
	

Brasileiro, nascido em 17/02/1969, em São  Paulo. Formado na FAu uSP em 1992, vem 

trabalhando com artes visuais, dedicando-se particularmente ao desenho e aos diversos 

sistemas de reprodução de imagens, da xilogravura ao digital. Seus trabalhos vinculam- 

se fortemente à sua atuação como  designer e ilustrador no seu  estúdio Fonte design 

onde, desde 1996, desenvolve projetos gráficos de livros e outras publicações culturais, 

como  o Mapa  das Artes.  Em seu  ateliê-editora, Gráficafábrica, edita tiragens de livros 

artesanais. um de seus trabalhos mais recentes, o livrocidade Água Preta – livro 

composto por cartazes de rua – foi apresentado no Itaú Cultural (Cidade Gráfica, 2014), 

mostrado como  acervo da livraria Madalena no festival Paraty em Foco e na feira Paris 

Photo (ambas em 2015) e exibido  na mostra Antilogias da Piancoteca do Estado (2017). 

Esse e outros de seus trabalhos podem ser vistos em: 

www.gilbertotome.art.br 

www.graficafabrica.com.br 

www.fontedesign.com.br 

Para contatos: tome@fontedesign.com.br 

telefones 11. 3864.8974 / 11. 9.9200.7400 
	

	
	
	

danilo de Paulo 
	

Brasileiro, nascido em 16/06/1984, em São  Paulo. Formado em design Gráfico com 
	

Ênfase em Tipografia pela  universidade Anhembi Morumbi – São  Paulo, Brasil. Atua 

como  designer há 10 anos e já colaborou com empresas e eventos como  Virada  Cultural 

Paulista, Fundação Estudar, Teatro Sérgio cardoso, cosac naify, Secretaria de cultura 

de São  Paulo, Grupo Abril, entre outros. 

Em 2014, foi segundo colocado no concurso Rio em Cartaz, promovido pelo Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade [IRPH–Unesco], e contemplado pelo ProAC na categoria 

Publicação cultural com o projeto Bailes,  lançado em março-16. Este,  selecionado para o 

BID-2016 (Madrid), destaque na 12ª Bienal Brasileira de Design Gráfico-2017 e exposto na 

mostra como se pronuncia design em português, no MudE–lisboa, 2017. 

desde 2015 é parceiro/colaborador do ateliê-editora Gráficafábrica, em São  Paulo 

e facilita oficinas de impressão na ABEr [Associação Brasileira de Encadernação e 

Restauro], unidades do Sesc, entre outros. 

cargocollectivedanilodepaulo.com 
	

Para contatos: pasadanilo@gmail.com 


