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O foco desta pesquisa é explorar a prática do design. Para tanto, julga-
mos necessário aplicar um método misto, em que a pesquisa teórica e 
prática se complementassem, a fim de levantar resultados de naturezas 
distintas – incluindo fontes bibliográficas, pesquisa de campo, entre-
vistas e experimentações. A prática realizada nesta pesquisa foi tam-
bém uma forma de possibilitar uma interface direta entre os campos 
do design e das artes visuais, expandindo a atividade do designer para 
além do projeto. Entendemos aqui que o trabalho artesanal prático é 
também um trabalho intelectual e que os processos criativos e de pro-
jeto são amplamente influenciados e modificados de acordo com o tra-
balho manual. Sendo assim, teoria e prática, no âmbito desta pesquisa, 
podem ser entendidas como ferramentas de um único método, em que 
o pesquisador se alimenta das diversas fontes (mentais, manuais, cor-
porais, materiais, teóricas) para compreender determinado fenômeno 
ou objeto de forma mais completa e aprofundada.

Dessa forma, o trabalho prático consistiu no desenvolvimen-
to de publicações de pequena tiragem e obras únicas, produzidas a 
partir de técnicas artesanais, consideradas manuais e/ou tradicio-
nais, disponíveis no Laboratório de Programação Gráfica da FAUUSP 
(LPG), como os tipos móveis de chumbo, a gravura, a serigrafia e suas 
variações. Ao final da etapa prática, produzi duas edições de livros 
de pequena tiragem, além de dois livros únicos que são registros dos 
estudos visuais do processo. 

Então, para estudar a prática do design, por meio do fazer, 
optamos por uma abordagem individual em que o trabalho autoral 
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prático da pesquisadora serviu de geração de dados para a compre-
ensão da prática de uma maneira mais ampla. A questão autoral foi 
ganhando importância ao longo do processo da pesquisa. Pois no-
tamos a íntima relação entre a prática experimental e a criatividade 
do profissional, ainda mais quando a demanda de um projeto não 
surge de um “cliente”, mas sim de um impulso pessoal. Dessa forma, 
julgando necessário o envolvimento direto da pesquisadora no de-
senvolvimento da prática, foi necessário o cuidado para que a análise 
do processo e dos resultados não fosse deturpada e comprometida. 
Houve a intenção, ao longo de toda a pesquisa, de manter a atenção 
e os esforços para o desenvolvimento do processo prático e não do 
resultado final material. Assim, com o intuito de produzir um texto 
coerente com a prática, a partir daqui utilizarei os verbos conjuga-
dos na primeira pessoa, a fim de evidenciar o caráter autoral desta 
etapa da pesquisa. 

A dedicação à prática e à experimentação é demorada e ne-
cessita de disponibilidade de tempo, recursos materiais e uma in-
tenção criativa clara. A minha intenção não foi alcançar objetivos 
materiais e resultados finais inovadores ou de excelência plástica. Mas 
sim me dedicar ao desenvolvimento do processo, registrando as 
etapas do fazer, articulando linguagem visual e textual, refletindo 
sobre as decisões tomadas e o trabalho artesanal. Sendo assim, o 
processo da pesquisa prática é o próprio resultado da pesquisa. E as 
análises, realizadas ao longo e após este processo, são a contribuição 
deste trabalho para a comunidade acadêmica e profissional. 

O objetivo foi realizar uma análise prática e propositiva, 
tendo como base o conteúdo das entrevistas realizadas no pri-
meiro ano da pesquisa, reforçando e investigando os aspectos e 
assuntos levantados pelos autores entrevistados. Discuto a prá-
tica através da própria prática, com um olhar crítico e, ao mesmo 
tempo, traçando relações com conceitos estudados a partir da 
bibliografia selecionada, como: as definições da forma do livro; 
as possibilidades de desenvolvimento da linguagem gráfica como 
conteúdo; o próprio trabalho artesanal; a experimentação como 
forma de projeto. 

Ainda, como objetivo mais específico, explorei como a ex-
perimentação gráfica no âmbito do livro pode ser uma ferramenta 
para o desenvolvimento de uma linguagem visual própria e autoral, 
bem como um recurso criativo de interlocução entre diferentes téc-
nicas e linguagens. Ou seja, procurei entender e definir com mais 
clareza o processo experimental, a fim de responder as seguintes 
questões: O que define um trabalho como experimental? Quais são 
suas variáveis? Como cada autor encara o desafio do experimentar? 

O local onde realizei a maior parte do projeto e produção foi o La-
boratório de Programação Gráfica da FAUUSP (LPG). Hoje o LPG 
é composto pela gráfica, tipografia, serigrafia e gravura. É equipa-
do com um maquinário bastante variado, entre máquinas de im-
pressão manual, semi automáticas e automáticas, como prelos e 
prensas manuais, prensa tipográfica Minerva, impressora Catu e 
máquina de offset e guilhotinas. Entre as décadas de 1960 e 1980, 
houve uma consolidação da produção institucional do LPG, em que 
a linguagem gráfica era marcante e os projetos contavam com a par-
ticipação ativa de professores, técnicos e alunos. Atualmente está 
em curso a pesquisa Memória e produção editorial do LPG-FAUUSP: 
projeto, processos e linguagem gráfica, que investiga o acervo do labo-
ratório constituído de publicações institucionais e estudantis inde-
pendentes – entre apostilas, livros, revistas, folhetos e cartazes. A 
pesquisa é liderada pela coordenadora do Laboratório, a professora 
Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, também orientadora desta pesqui-
sa em questão. E conta com a participação de alunos de iniciação 
científica, alunos de pós graduação, professores e técnicos.

O intuito desta atividade prática é também ocupar o espaço 
e desenvolver atividades que vão além dos trabalhos desenvolvidos 
em disciplinas. Trazer a pós graduação e projetos de pesquisa para 
dentro do LPG, pode impulsionar uma maior atenção para este es-
paço tão valioso para a Universidade e, em especial, para o curso de 
Design. Apesar de bastante equipado, o LPG necessita constante-
mente de manutenção e compra de materiais. Esperamos que, com 
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o aumento da demanda e da movimentação no laboratório, possa-
mos contar com um maior investimento neste setor e atividades.

A seguir, apresentarei um breve relatório das atividades práticas 
realizadas, as etapas dos processos de cada projeto e seus resultados ma-
teriais atingidos. Por fim, seguindo para a última parte deste trabalho, 
apresentarei análises finais e reflexões sobre os principais temas propos-
tos aqui: a experimentação gráfica, o livro e as técnicas artesanais.
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2.1. 
processo 
de projeto

A primeira atividade prática desta pesquisa contou com a coleta de 
entrevistas e edição das transcrições das mesmas, a fim de elaborar 
um conjunto de livros sobre o próprio fazer dos livros. Dei maior 
foco ao texto verbal e organização deste conteúdo, dividindo-o, 
agrupando-o, recortando-o e imprimindo-o. Pautado por um cro-
nograma bastante rígido, o desenrolar deste projeto se deu dentro 
de uma série de limitações e restrições para que o resultado material 
fosse atingido a tempo da realização do exame de qualificação desta 
pesquisa, no início de 2018. Foi necessária a coleta e edição de con-
teúdo verbal para elaboração de textos e ilustrações e definição de 
materiais e técnicas a serem utilizadas. O conteúdo verbal das pu-
blicações foi extraído, de maneira criteriosa, dos registros de depoi-
mentos cedidos nas entrevistas, com prévia autorização dos autores. 
Selecionei trechos de relevância para a pesquisa, de acordo com cri-
térios elaborados, e estes foram editados de forma a compor peque-
nos conjuntos, resultando numa publicação de pequena tiragem.

Para a composição dessas publicações, elaborei imagens que 
dialogassem com os textos verbais e adicionassem reflexões e leituras 
sobre cada tema abordado. Estas imagens foram elaboradas a partir 
da observação do conteúdo posto em análise nesta pesquisa. Foram 
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observados atentamente os locais de trabalho dos autores entrevista-
dos, as referências históricas selecionadas, os instrumentos presentes 
no universo do livro artesanal, bem como minhas indagações e im-
pulsos criativos. Em paralelo à edição do texto verbal e das imagens, 
selecionei as técnicas gráficas e de acabamento para utilização no 
trabalho prático. Tal seleção ocorreu a partir das possibilidades e li-
mitações do Laboratório de Programação Gráfica da FAUUSP (LPG), 
da coleta de materiais externos ao laboratório e da pesquisa apro-
fundada de técnicas em ateliês de gravura, como o SESC Pompéia, 
encadernação e no meu ateliê pessoal1. Todo o trabalho de compo-
sição tipográfica e impressão foi realizado no LPG com o auxílio dos 
técnicos especializados. 

POSSIBILIDADES TÉCNICAS
Inicialmente pretendia explorar o máximo de técnicas e linguagens 
gráficas que o LPG oferecesse, porém por uma limitação de tempo e 
recursos, optei pelo uso de 4 técnicas principais para a concepção do 
projeto: tipos móveis, serigrafia, gravura e máscaras. Todas as decisões 
foram tomadas considerando minha experiência prévia com estas téc-
nicas. Desta forma, foi possível articular as linguagens e direcionar o 
uso de cada uma delas para diferentes manifestações gráficas dentro 
do projeto dos livros. A escolha das técnicas gráficas e das linguagens 
foi se desenvolvendo em paralelo à pesquisa e análise dos livros sele-
cionados, ao estudo da bibliografia específica e de acordo com o conte-
údo recolhido nas entrevistas. A princípio, o intuito foi compor o livro 
inteiramente com tipos móveis e utilizar outras técnicas para ilustrar. 
Porém, ao passo que o material verbal foi editado, notei que a quan-
tidade de texto inviabilizava a utilização apenas da tipografia como 
meio de reprodução de textos. Optei, então, por dividir o texto, parte a 
ser impresso em serigrafia e parte a ser impresso em tipografia. 

O LPG conta com o técnico gráfico Sidney Lanzarotto, respon-
sável por orientar as atividades com serigrafia. Ao longo do 2º semes-
tre de 2017, discutimos as possíveis aplicações da serigrafia para este 
projeto. Foram observadas questões sobre o material disponível no 
Laboratório, o papel a ser escolhido, cores e detalhamento na grava-

1 
É importante 
ressaltar que 
o “meu ateliê 
pessoal” é algo 
abstrato e consiste 
em qualquer 
espaço disponível 
onde foi possível 
organizar minhas 
ferramentas e 
materiais, seja na 
minha própria 
casa, na casa dos 
meus pais, etc.

[FIGURA 1]
p.13
Gavetas da fonte 
Bodoni, LPG 
FAUUSP Fonte: 
Julia Contreiras
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ção das telas. Esta troca de informações com Sidney foi crucial para o 
desenvolvimento do trabalho, já que a partir da sua experiência am-
pla com o processo gráfico, foi capaz de indicar possíveis problemas 
e dificuldades. A serigrafia possibilita a produção rápida de matrizes 
a partir do processo de sensibilização da tela com o uso de fotolitos e 
uma emulsão fotossensível. A impressão desta técnica, ainda que feita 
manualmente com a utilização de um rodo de borracha, tem grande 
velocidade. Neste momento do projeto, ainda não havia finalizado 
a edição de todo o texto, mas era possível estimar que deveriam ser 
realizadas mais de mil impressões, o que justificou a escolha pela se-
rigrafia. Porém, o LPG proíbe a utilização de tintas vinílicas de serigra-
fia (apropriadas para impressão de textos em corpo pequeno) dentro 
do laboratório, pois esta tinta é altamente tóxica e exige a utilização 
em ambientes abertos e ventilados. Dessa forma, optei por realizar a 
gravação das telas no LPG e a impressão seria realizada no meu ateliê 
pessoal, em um ambiente com ventilação.

Todo o planejamento de gravação das telas e quantidade de pá-
ginas dos livros dependia da fonte tipográfica a ser utilizada. Portanto, 
foi primordial que a seleção da fonte ocorresse logo no início do pro-
jeto. O LPG conta com um acervo bastante completo de fontes, entre 
serifadas, geométricas, grotescas, ornamentos, fios etc. Optei, então, 
pelo uso da fonte Bodoni por 3 motivos principais: 1) A Bodoni foi a 
primeira família tipográfica que João Cabral de Melo Neto adquiriu 
quando iniciou sua empreitada editorial em alguns importantes livros 
artesanais, utilizados como referência para esta pesquisa, como o Ani-
ki Bobó, feito em conjunto com Aloísio Magalhães, na década de 1950; 
2) A Bodoni é uma fonte com bastante contraste em seu desenho, con-
tendo bojos e hastes largas e ao mesmo tempo serifas bastante finas. 
Este contraste oferece um desafio para a impressão, por conta do deta-
lhamento e cuidados necessários, e isto poderia ser revertido em testes 
com diferentes tintas e tamanhos de letra, enriquecendo o processo; 
3) O acervo do LPG conta com duas caixas da fonte Bodoni [FIGURA 1], 

uma em corpo 12 e outra em corpo 48, o que oferecia possibilidades 
interessantes de composição das capas, aberturas dos textos e colofão.

Ao longo de todo o processo de projeto, explorei, também, as 
possibilidades ilustrativas para as edições. A escolha das técnicas de 

impressão e acabamento se deu articulando a minha experiência prá-
tica, as possibilidades de impressão no LPG e de baixo custo e as re-
ferências estudadas durante a pesquisa, principalmente as publicações 
ilustradas d’O Gráfico Amador, de Cecília Jucá e Gastão de Holan-
da. Primeiramente, analisei nestas publicações as linguagens gráficas 
presentes, notando a utilização de serigrafia, tipos móveis, gravura em 
metal, xilogravura, máscaras e clichê de barbante. Foi a partir desta 
observação que selecionei a serigrafia, os tipos móveis, a tipografia e o 
clichê de barbante para a experimentação. Além de serem técnicas que 
oferecem maior rapidez na execução das matrizes, oferecem, também, 
uma possibilidade de experimentação mais dinâmica, necessária para 
este projeto e para o cumprimento do cronograma. 

Nesta primeira fase de definição das técnicas, orçamentos de 
materiais e pequenas experimentações práticas, foi necessário, tam-
bém, a exploração do suporte. A escolha dos papéis para composi-
ção das publicações foi crucial e definitiva, tanta para a qualidade do 
projeto, quanto para as dificuldades técnicas e diversos problemas 
que surgiriam mais a frente. Inicialmente, havia apenas dois pré re-
quisitos para a escolha dos papéis: 1) Ser de PH neutro, para evitar o 
amarelamento e deterioração; 2) Ser economicamente viável, consi-
derando uma edição de pequena tiragem. A partir de inúmeros testes 
com matrizes de diversos materiais disponíveis, foi possível identifi-
car um papel que oferecia uma qualidade interessante, grande capa-
cidade de absorção dos diferentes tipos de tinta, além de responder 
aos pré requisitos iniciais. Foi selecionado, então, o papel Filtro 90g 
e 240g para o miolo e para a capa. Ao manusear este papel e produzir 
testes de corte e dobra e impressão, observei as qualidades físicas de 
sua estrutura. Na gramatura 90g, o papel é levemente translúcido e 
áspero, o que proporciona possibilidades de impressão interessantes, 
considerando sua textura e absorção da tinta. Notei que seria possí-
vel tirar partido do verso das páginas impressas, bem como do relevo 
imposto pela pressão na superfície. Este papel é utilizado na indús-
tria química para produção de testes e na indústria alimentícia para 
produção de filtros para café, então sua distribuição é restrita e de 
difícil acesso no comércio de materiais artísticos. Foi possível adqui-
ri-lo apenas nas dimensões de A3 e A2 expandidos, o que limitou a 
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questão formal dos livros, já que foi importante considerar o melhor 
rendimento a fim de otimizar a utilização do material.

Já com os materiais e técnicas definidos, foi possível iniciar o 
projeto das estruturas dos livros. Realizei uma série de testes de dobra 
e corte para obter possibilidades distintas para cada livro. O desenvol-
vimento de bonecos em tamanho natural e em escala com o papel filtro 
foi importante para a elaboração dos modelos de encadernação, defi-
nição da furação dos cadernos e área para impressão. Optei por estru-
turas que possibilitassem adaptações ao longo do desenvolvimento do 
projeto, aumento ou diminuição do número de páginas, já que ainda 
nesta etapa, não tinha em mãos todos os textos e ilustrações.

ORGANIZAÇÃO DA EDIÇÃO
A definição das estruturas ocorreu em paralelo à organização da edi-
ção. Num primeiro momento, ao analisar os textos das entrevistas, 
realizei um esforço em organizar os livros por temas, observando o 
conteúdo coletado e agrupando os trechos que tratassem das mesmas 
temáticas, misturando os autores. Porém, ao aprofundar as análises 
das entrevistas, concluí que uma organização por autores traria mais 
coesão para cada livro e que estes poderiam ser trabalhados seguindo 
a identidade do discurso de cada um. Seguindo essa lógica, optei por 
coletar depoimentos para complementar o material. Para tanto, sele-
cionei e convidei três mulheres que estivessem ligadas ao âmbito do 
livro, do ponto de vista prático, porém, externas ao contexto das pu-
blicações independentes. Optei por convidar apenas mulheres para 
equilibrar o corpo de convidados, já que todos os 4 entrevistados são 
homens. Para selecionar as participantes, foram estabelecidos alguns 
critérios: que fosse mulher e estivesse vinculada ao campo do design 
gráfico editorial brasileiro; que tivesse uma visão acadêmica e pro-
fissional sobre a prática de design gráfico, externa ao campo das pu-
blicações independentes; o conjunto de convidadas deveria ser de 
diferentes regiões do país.

Como recurso criativo, optei por definir um aspecto protago-
nista para elaboração de cada livro. Para o Livro 1, partiria do texto, 
para o Livro 2, partiria da forma e para o Livro 3, partiria da imagem. 

Tal recurso foi uma tentativa de explorar modos não convencionais 
de se projetar, em que, na grande maioria dos casos, vê-se o design e a 
imagem a serviço do texto escrito. Com isso definido, foi possível dar 
continuidade ao projeto, já selecionando cores, elaborando a diagra-
mação e espaços reservados para as ilustrações que seriam a última 
fase do projeto prático. As fases de execução do projeto seguiram 
uma limitação tanto de tempo, quanto de disponibilidade de espa-
ço no LPG. Todo o cronograma de projeto foi elaborado idealizando 
finalizar a produção das edições até o final de dezembro de 2017. 
Esta decisão foi baseada em três principais motivos: 1) Entregar o 
material concluído para a banca de qualificação; 2) Possibilitar que a 
análise do processo prático fosse feita com calma, ao longo do 1º se-
mestre de 2018; 3) Considerar a tiragem e a viabilidade de conclusão 
das impressões tanto no LPG, quanto no meu ateliê pessoal. 

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE TEXTOS
O processo para elaboração da diagramação e do planejamento das 
telas serigráficas ocorreu da seguinte forma: Primeiramente, no com-
putador, utilizando um software de diagramação, diagramei o conteú-
do textual do livro, de forma que se adaptasse ao espaço e quantidade 
de páginas permitida pelo material. Em seguida, estas páginas diagra-
madas foram impressas digitalmente, recortadas uma a uma e coladas 
nos bonecos de papel filtro. Com estes modelos em mãos foi possível 
analisar o corpo ideal da fonte, possíveis edições na diagramação e 
correções no texto. Com estes bonecos também foi possível diagramar 
as telas de acordo com a impressão dos cadernos. Foi necessário estar 
atenta ao aproveitamento das telas, impressão de fotolitos e impressão 
frente e verso dos cadernos. Toda a manipulação física deste projeto 
ajudou muito na compreensão dos volumes e da estrutura do livro. 

Foram gravadas cerca de 20 telas [FIGURA 2] no LPG com o auxí-
lio do técnico Sidney Lanzarotto. Os arquivos das telas diagramadas 
eram encaminhados ao técnico que os imprimia em papel vegetal 
para a criação dos fotolitos. Estes foram improvisados, utilizando 
tinner para aumento do contraste da impressão sobre o papel trans-
lúcido, já que fotolitos originais são caros e inviabilizariam o projeto. 

[FIGURA 2]
p. 18-19
Tela serigráfica 
preparada para 
impressão. 
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 3]
p. 20-21
Matrizes e 
impressões 
tipográficas.
Fonte: Julia 
Contreiras
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Em seguida, Sidney realizava a preparação da tela com a emulsão e 
gravava os textos. Cada tela continha 4 páginas de um dos livros e 
cada página foi impressa separadamente. Todo o material serigráfi-
co, com exceção das 4 telas utilizadas como base, foram adquiridos 
com recursos financeiros pessoais.

IMPRESSÃO
Neste momento do projeto foi possível definir as cores de tinta a serem 
utilizadas. Optei por 3 cores: preto, vermelho e amarelo. Os critérios 
para escolha foram: 1) Que oferecessem qualidade de impressão para 
os textos e ilustrações, considerando diferentes tintas (offset, vinílica 
e base d’água); 2) Que houvesse contraste entre as cores e o branco do 
papel; 3) Que houvesse disponibilidade de tais cores nas tintas offset 
do LPG. A partir da combinação dessas três cores, seria possível carac-
terizar cada livro e explorar as ilustrações. Optei pelo uso do preto para 
os textos das entrevistas e vermelho para os depoimentos.

A primeira fase de impressões foram os textos das entrevistas 
e dos depoimentos, utilizando a serigrafia [FIGURA 2]. A diagramação 
dos textos e gravação das telas foi ocorrendo conforme concluía as 
impressões dos primeiros textos. Dessa forma, ao longo do proces-
so, foi possível alterar as diagramações seguintes e testar diferentes 
corpos para a fonte, a fim de obter resultados diversos, mantendo a 
identidade do projeto. As dificuldades com a tinta vinílica, as condi-
ções para impressão e os materiais auxiliares para impressão foram 
inúmeras. A umidade do local, a temperatura do dia, a quantidade 
de solvente retardador aplicado à tinta, bem como a agilidade e ha-
bilidades de impressão, são fatores que influenciaram na qualidade 
das impressões. Com os textos impressos em serigrafia, segui para a 
segunda fase das impressões, utilizando os tipos móveis de chumbo 
do LPG. No período entre o fim de novembro e janeiro, o laboratório 
funciona normalmente e não ocorrem atividades curriculares da gra-
duação. Neste período foi possível ter acesso ao acervo tipográfico e 
realizar os experimentos com tranquilidade. 

A impressão com tipos móveis [FIGURA 3] foi utilizada para as 
capas dos livros, as aberturas das entrevistas e depoimentos, os colo-

fões e os envelopes de embalagem do conjunto final. As matrizes fo-
ram compostas uma a uma e impressas no prelo manual, ferramenta 
que possibilita uma utilização mais lenta desta técnica, bem como 
maior liberdade para mudanças e correções na diagramação. A dia-
gramação e composição das páginas em tipos móveis foi realizada 
inteiramente em contato com os tipos de chumbo, testando diferen-
tes posicionamentos, combinações entre os diferentes tamanhos e 
espaçamentos. Foram realizadas mais de mil impressões, uma a uma. 
Ainda na tipografia, após a conclusão das impressões de todos os 
textos, elaborei e imprimi as ilustrações tipográficas para o Livro 1. 
A partir de trechos destacados da entrevista com Gustavo Piqueira, 
compus jogos de palavras e números, utilizando os caracteres dispo-
níveis na caixa de corpo 48 da fonte Bodoni. 

Após a conclusão das impressões tipográficas no LPG, elabo-
rei e imprimi as ilustrações em serigrafia para o Livro 3 [FIGURA 4]. 
Produzi duas ilustrações, uma em cada caderno do livro e cada uma 
dialogando com o conteúdo presente no texto verbal. Para essas 
ilustrações experimentei diversas possibilidades com a fabricação 
manual do desenho a ser gravado na tela serigráfica. A intenção foi 
explorar o traço livre e a gravação ao sol, ao ar livre, com o intuito 
de agregar ao desenho as interferências da gravação de acordo com 
o tempo de exposição, bem como dos efeitos e texturas produzi-
dos manualmente. Após realização de experimentações em telas 
pequenas, foi possível elaborar definitivamente as imagens para 
impressão. Em uma tela, pintei com diferentes pincéis, utilizando 
como tinta a emulsão fotossensível preparada. Onde depositava a 
emulsão, a luz do sol não transpassaria, fixando o material líquido 
ao tecido da tela. Dessa forma, formei as duas imagens de mapas, 
criando áreas de volumes coloridos a partir do desenho de linhas. 
Com uma tela, preparada duas vezes, foram realizadas 120 impres-
sões com tintas serigráficas à base d’água. 

Em seguida, elaborei as ilustrações do Livro 2 com clichês de 
barbante. O clichê de barbante é uma técnica relativamente simples, 
de fácil manuseio e de custo baixo. Foram elaboradas duas imagens a 
partir da colagem de barbantes sobre placas de compensado. Utilizei 
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diferentes colas e diferentes espessuras de fios para que se verificasse 
qual seria o comportamento das matrizes sobre o efeito da pressão. 
Ao finalizar as matrizes, imprimi 60 cópias de cada imagem com a 
utilização de tintas offset e uma prensa manual pequena. 

Para viabilizar o cronograma do projeto, foi necessário ela-
borar e imprimir todos os colofões dos três livros durante a fase 
na tipografia do LPG. Dessa forma, foi preciso definir quais técni-
cas seriam utilizadas para elaboração e impressão das ilustrações. 
A utilização de carimbos ainda não havia sido prevista, logo, esta 
técnica não consta na descrição do projeto. 

Inicialmente, a diagramação da entrevista de Gilberto Tomé 
e Danilo de Paulo, do Livro 3, foi elaborada de forma que no início 
da fala de cada um havia um espaço retangular em branco. Neste 
espaço, seriam incluídas impressões em serigrafia com as iniciais 
do autor de cada fala. Porém, ao longo do processo de impressões, 
notei quais seriam as dificuldades nestas impressões em serigrafia, 
já que a quantidade seria elevada. Cada livro receberia a impres-
são de seis iniciais em serigrafia, totalizando 360 impressões. Dessa 
forma, a solução das iniciais foi adaptada de acordo com o tempo 
e materiais disponíveis. A possibilidade de utilizar carimbos nestes 
espaços em branco se mostrou bastante conveniente e interessante, 
do ponto de vista criativo e técnico. A soma de mais uma técnica ao 
conteúdo do livro enriqueceu o conjunto, já que este volume havia 
sido elaborado inteiramente em serigrafia. Os carimbos [FIGURA 5] 

foram desenvolvidos manualmente com a utilização de goivas e li-
nóleo e posteriormente colados a uma base de madeira. A gravação 
das letras ocorreu a partir da observação da fonte Bodoni impressa 
digitalmente em papel. As impressões foram realizadas como a téc-
nica de estamparia manual, em que a tinta serigráfica é transferida 
para a superfície do carimbo com um rolo de espuma comum. Os 
carimbos, então, são levemente pressionados sobre o papel que, por 
sua vez, fica posicionado sobre uma superfície emborrachada ou 
macia, o que facilita a impressão dos detalhes da imagem. Ao ana-
lisar as primeiras impressões, observei a possibilidade de utilizar 
os carimbos nas legendas das imagem do Livro 3, assim como nos 

outros dois livros. Dessa forma, foram desenvolvidos mais quatro 
carimbos, totalizando mais de 650 impressões. Apesar de numero-
sas, as impressões em carimbo foram a etapa mais ágil de todo o 
processo de impressão. 

Após finalizar todas as impressões dos miolos dos livros, 
parti para o desenvolvimento e produção das capas dos três livros. 
As características definidas para as capas, até o momento, eram: 
papel, cores, técnica de impressão, dimensões e estrutura. Restava 
elaborar um projeto visual que seguisse a linguagem de todo o con-
junto e, ao mesmo tempo, proporcionasse clara diferenciação entre 
cada um dos três livros. A definição da estampa a ser realizada na 
capa foi definida a partir da técnica de impressão com máscaras. 
Pretendia utilizar algum elemento tipográfico da fonte Bodoni 
para identificar cada um dos livros e estes deveriam ser desenhados 
e recortados em cartolina para confecção das máscaras. Seguindo 
esta motivação, os títulos dos livros foram definidos consideran-
do a elaboração das máscaras. Assim, cada capa teria o número de 
identificação do livro, em branco, ressaltando a textura original 
do papel. Cada livro teria a capa impressa de uma cor e o verso 
das capas seriam impressas de cores distintas da capa. A impressão 
das capas foi feita manualmente. Enquanto a mão esquerda pres-
sionava a máscara no seu posicionamento, a mão direita passava o 
rolinho de espuma sobre a superfície, criando texturas e desenhos 
diferentes em cada impressão. Todas as capas são propositalmente 
diferentes e as camadas de tinta apresentam espessuras maiores ou 
menores, dependendo de quantas vezes o rolinho foi passado. Fo-
ram realizadas 180 impressões com o uso das máscaras (FIGURA 6). 
Por fim, em cada capa, foram impressos os títulos completos dos 
livros com tipos móveis de chumbo.

[FIGURA 4]
p. 26-27
Impressão de 
imagens serigráficas.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 5]
p. 28
Carimbos de linóleo
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 6]
p. 29
Impressões das capas 
com máscaras.
Fonte: Julia 
Contreiras
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FINALIZAÇÃO
A etapa de finalização foi o momento em que todas as impressões foram 
organizadas, colocadas em ordem, dobradas, refiladas, furadas e costu-
radas. Optei por realizar todas as impressões já com as folhas cortadas 
no tamanho final. Dessa forma, restaria para a etapa final, apenas re-
files das imagens de um dos livros. Esta decisão foi tomada, também, 
pois algumas das páginas são dobradas e um refile de acabamento seria 
impossível. Assim, para evitar que houvesse uma diferença grande en-
tre lados refilados e lados não refilados, optei por não refilar nenhum 
dos lados e tirar partido das pequenas diferenças entre dobras, tama-
nhos de folhas e desalinhamentos entre miolo e capa. A etapa de finali-
zação pode ser onde se escondem todos os detalhes de feitura do livro 
ou onde se destacam elementos de estrutura e refile. Com o intuito de 
evidenciar essas características, intrínsecas ao processo, realizei costu-
ras aparentes nos três livros e utilizei linhas que contrastassem com a 
impressão das capas. Também optei por não esconder a furação e os 
nós de arremate da linha. Todas as furações e costuras foram realiza-
das manualmente, com auxílio de ferramentas básicas de encaderna-
ção, como furadores, agulhas, berço, gabaritos, réguas e dobradeiras.

No Livro 1 [FIGURA 7] foi realizada uma costura francesa que une, 
num só processo, os três cadernos. Esta é uma costura tradicional mui-
to utilizada na indústria gráfica, porém, de simples execução manual, 
permite uma amarração forte, sem o uso de cola, ideal para um volu-
me com muitos cadernos. O Livro 2 [FIGURA 8] exigiu muita atenção 
e tempo na dobra de todas as folhas e na intercalação dos cadernos, 
uma vez que não seguia um padrão convencional de simetria. Para este 
livro, realizei duas costuras distintas, já que a estrutura continha duas 
espinhas. Cada caderno foi encaixado em uma das espinhas da capa e 
com a utilização de linhas de cores diferentes, realizei costuras no esti-
lo canoa. Em um dos cadernos, para reforçar o efeito da costura sobre 
a capa vermelha, desloquei os furos, intercaladamente, para a 1ª capa, 
transformando a costura num elemento visual mais evidente. No Livro 
3 [FIGURA 9] a etapa de finalização se concentrou na dobra das folhas 
de texto e no corte e dobras das folhas ilustradas. As imagens foram 
impressas em uma folha quatro vezes maior que as dimensões das pá-

[FIGURA 7]
p.31
Finalização do 
Livro 1
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 8]
p. 32
Finalização do 
Livro 2
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 9]
p. 33
Finalização do 
Livro 3
Fonte: Julia 
Contreiras
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ginas do livro. Dessa forma, foi preciso refilar e dobrar todas as folhas 
ilustradas para que se acomodassem no interior da capa, seguindo o 
projeto inicial. Assim como o Livro 2, o Livro 3 contém duas espinhas 
e, portanto, permite a realização de duas costuras. Aqui, para manter a 
característica da simetria seguida na elaboração de toda a estrutura do 
livro, realizei a mesma furação e costura nos dois cadernos.

2.2. 
resultados 
materiais

Foi produzida uma edição de três livros artesanais com tiragem de 50 
exemplares numerados. Os livros foram distribuídos para os participan-
tes das bancas de qualificação e apresentação final da dissertação e para 
os autores dos depoimentos e entrevistados. A seguir, apresentarei regis-
tros dos livros finalizados e suas principais características técnicas:

LIVRO 1: O livro contém um depoimento de Márcia Signorini e tre-
chos de entrevista com Gustavo Piqueira realizada em 2017 na cida-
de de São Paulo. As técnicas utilizadas foram serigrafia, tipos móveis, 
máscaras, carimbos e encadernação artística com capa flexível. Os 
papéis utilizados são o Filtro 90g e Filtro 240g.

LIVRO 2: O livro contém um depoimento de Ana Utsch e trechos 
de entrevista com Flávio Vignoli realizada em 2017 na cidade de Belo 
Horizonte. As técnicas utilizadas foram serigrafia, tipos móveis, más-
caras, carimbos, clichês de barbante e encadernação artística com capa 
flexível. Os papéis utilizados são o Filtro 90g e Filtro 240g.

LIVRO 3: O livro contém um depoimento de Isabella Aragão e tre-
chos de entrevista com Gilberto Tomé e Danilo de Paulo realizada 
em 2017 na cidade de São Paulo. As técnicas utilizadas foram serigra-
fia, tipos móveis, máscaras, carimbos e encadernação artística com 
capa flexível. Os papéis utilizados são o Filtro 90g e Filtro 240g.

[FIGURA 10]
p. 35
Manuseando o 
Livro 1
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 11]
p.36
Manuseando o 
Livro 2
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 12]
p. 37
Manuseando o 
Livro 3
Fonte: Julia 
Contreiras
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2.3. 
análise 
crítica

A análise desta primeira etapa da pesquisa prática tem dois prin-
cipais enfoques: 1) observar como se deu o processo, do ponto de 
vista dos objetivos desta pesquisa e do que foi alcançado de fato; 
2) observar no que este determinado processo resultou do ponto 
de vista material e da manipulação da linguagem gráfica. Para tan-
to, foram enviados exemplares aos participantes do projeto que se 
comprometeram a analisar o trabalho e elaborar uma crítica em re-
torno. Para a realização da análise deste trabalho prático, foi feito 
um cruzamento entre a crítica dos participantes, a crítica da banca 
examinadora de qualificação e a minha própria autocrítica, buscan-
do responder às seguintes questões: 1) o que faz deste projeto um 
trabalho artesanal? 2) a que ponto de fato ocorreu a experimenta-
ção gráfica? 3) o resultado material final é um reflexo fiel do proces-
so criativo? 4) como designer, foi possível realizar todas as tarefas 
presentes na concepção dos livros? 

Inicialmente, com o olhar voltado para uma análise gráfica 
do que foi produzido, podemos ressaltar as características gerais 
do projeto. Ainda que o processo todo tenha sofrido diversas idas 
e vindas e improvisos ocasionados pelo uso das técnicas artesa-
nais, foi possível elaborar uma unidade de projeto. Os três livros 
são de formatos diferentes entre si, as suas estruturas internas são 
diferentes entre si, a linguagens das ilustrações são diferentes en-
tre si. Então, o que confere unidade ao projeto são elementos do 
âmbito estético-formal, como a fonte, a repetição das cores e os 
carimbos. Ainda, as capas obedecem a um padrão, onde a fixação 
de elementos (como os números em estêncil e os nomes impressos) 
também promove o reconhecimento dos três elementos como um 
só, como participantes do mesmo contexto. A aplicação da mesma 
fonte para os três livros possibilitou, também, a experimentação da 
própria mancha gráfica dos textos, de forma que foi possível aplicá

-los com liberdade, testando os diferentes tamanhos das letras, os 
espaçamentos e as margens. 

No Livro 1 a leitura é feita de maneira mais aproximada, 
devido ao seu formato reduzido. Da mesma forma, as ilustrações 
tipográficas em vermelho provocam uma dificuldade de leitura e 
exigem uma maior atenção. O deslocamento das palavras e troca de 
letras por números é uma proposta de brincadeira em que códigos 
próprios da leitura textual dificultam a própria leitura. Assim, as 
composições propõe um exercício de decodificação da linguagem 
para possibilitar a reconstrução da mensagem verbal contida na 
imagem. Esse exercício de decodificação e codificação foi executa-
do como uma reflexão sobre a fala de Piqueira, durante a entrevista 
em que o autor questionou a própria função de suas criações, com 
a frase “Isso é pra ver ou é pra ler?”. 

No Livro 2, do ponto de vista dos elementos técnico-formais, 
como aqueles que não vê, mas que organizam os elementos visíveis, 
entendo que o vazio presente nos versos, nas páginas em branco e 
nas generosas margens do livro, possibilitam um respiro na narrati-
va, chamando a atenção para os aspectos estruturais do livro. A sua 
forma assimétrica, ocasionada pelas dobras alternadas das páginas 
– hora abrindo para a direita, hora abrindo para a esquerda – fa-
zem com que a leitura se torne dinâmica e que o leitor efetue a ação 
de “busca” pelo conteúdo textual e visual. 

Ao desdobrar as páginas, o leitor encontra duas ilustrações 
compostas por linhas e carimbos que se complementam em compo-
sições distintas. A impressão do barbante sobre o papel simula uma 
textura de giz de cera e engana o olhar, dando a impressão de que a 
imagem foi feita à mão, sem o uso de uma matriz, diretamente sobre 
o papel. A última ilustração faz referência a uma capitular clássica, 
decorativa que é deslocada da função de abertura de um texto para a 
função de ilustração que fecha o texto. O carimbo, por sua vez, não 
apenas neste livro, mas nos três que compõem o conjunto, apro-
xima a imagem ao gesto manual, na medida em que evidencia a 
marca das imperfeições da tinta no papel. Trás à tona a questão 
da autoria, não no sentido de mérito ou crédito, mas no sentido de 
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aproximação da leitura de uma página com o momento de sua fei-
tura pelas mãos de alguém. Ou seja, uma letra carimbada não signi-
fica apenas uma marcação no texto ou uma identificação objetiva. 
Ela significa, também, a memória do processo, intencionalmente 
revelada pela sua textura, alinhamento e precisão que se diferem 
dos outros procedimentos gráficos mais precisos como os tipos mó-
veis e a serigrafia.

No Livro 3, a simetria volta a compor a forma do livro mas de 
maneira que divide o conteúdo em dois lados. Estes, costurados em 
duas espinhas presentes na mesma capa, ao se desdobrarem, multi-
plicam o formato fechado do objeto. Neste livro, chamo a atenção 
para a localização geográfica dos autores dos textos. Do lado esquer-
do do livro temos o depoimento de Isabella Aragão que situa-se no 
estado de Pernambuco. Do lado oposto, temos as falas de Gilber-
to Tomé e Danilo de Paulo, situados no estado de São Paulo. A essa 
separação geográfica, propus a ilustração de mapas, do Recife e de 
São Paulo, que abrem e fecham o livro, respectivamente, como que 
fazendo a ponte entre os assuntos tratados no texto. O livro, por seu 
formato não convencional e desdobrável, propõe uma visão aérea, 
onde o próprio manuseio das páginas e descobrimento das imagens 
faz alusão, também, ao posicionamento de um mapa sobre a mesa. 

No primeiro ano da pesquisa, fase na qual este trabalho prático foi 
desenvolvido, inúmeras reflexões teóricas acerca dos temas levan-
tados ainda não haviam sido aprofundadas e isso foi definitivo para 
a falta de profundidade desta primeira etapa. Somente com um 
posterior afastamento, novas leituras e desenvolvimento das refle-
xões, foi possível identificar que esta etapa foi pouco experimental, 
do ponto de vista do processo criativo. Justamente por isso, após 
uma avaliação, foi possível propor uma continuidade da atividade 
de forma que a experimentação gráfica fosse a protagonista e ocor-
resse de forma mais aprofundada. 

O processo de projeto realizado, ainda que trabalhando com 
as técnicas artesanais e tradicionais de impressão, seguiu muito o 

padrão de projeto típico do design e pouco flertou com o campo 
das artes visuais. Estabeleceu-se um texto verbal, um assunto prin-
cipal; geraram-se alternativas formais e produziram-se as soluções 
gráficas. Ainda que muito tenha sido improvisado e reformulado 
ao longo do trabalho manual, o resultado material gerado era pra-
ticamente previsto, o que é esperado de um projeto de design. Mas 
para esta pesquisa foi empobrecedor, do ponto de vista do proces-
so. É importante notar que existiu um esforço real de articulação 
de inúmeras técnicas e aplicações inusitadas das mesmas, gerando 
uma experimentação a certo nível, possivelmente mais próxima do 
que se entende como “aprendizado experimental”2, além de com-
prometimento com o trabalho artesanal. Deste ponto de vista o 
processo foi bastante rico e de extrema importância para a conti-
nuação da prática.

A questão da tiragem também foi fator decisivo para os re-
sultados atingidos, tanto do ponto de vista do processo quanto do 
resultado material. Pelo fato do projeto ser realizado com matrizes 
que possibilitam a reprodução relativamente rápida de cópias, des-
de o início do trabalho almejava-se produzir uma edição de peque-
na tiragem. Esses cinquenta exemplares seriam distribuídos entre 
a banca de qualificação, os participantes da edição e os colegas do 
mesmo campo. Porém, para se realizar uma tiragem deste porte, 
foi necessário um planejamento que acabou limitando as possibili-
dades experimentais do projeto. Ainda que a imposição de limites 
seja de extrema importância para qualquer trabalho criativo, a de-
finição da tiragem acabou ganhando mais importância do que a ati-
vidade criativa em si, o que enfraqueceu o trabalho como pesquisa. 
O intuito, desde o início, não era gerar publicações e distribuí-las 
ao público como resultado de um trabalho autoral, mas sim testar 
e aplicar na prática os diversos assuntos estudados na bibliografia, 
nas entrevistas, etc. Deste ponto de vista, é possível fazer uma aná-
lise positiva deste processo e reconhecer o seu valor para a pesquisa 
acadêmica dentro do campo de design.

Foi extremamente importante a realização desta primeira eta-
pa prática para que fosse possível continuar o trabalho já com um 

2

Os níveis da 
experimentação 
serão mais 
profundamente 
elaborados na 
sessão “reflexões”, 
ao final desta 
dissertação.
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base sólida, uma referência do que seria possível fazer, do que não 
era desejado fazer e do que almejávamos fazer para ir além na pes-
quisa. A reflexão crítica e o afastamento do próprio trabalho foi es-
sencial para reconhecer as dificuldades e assim elaborar a segunda 
atividade prática de maneira mais apropriada a uma pesquisa acadê-
mica. A todo o momento, objetivamos encontrar no processo respos-
tas para as perguntas desta pesquisa e, somente com a continuidade 
e aprofundamento do trabalho prático, foi possível atingir um nível 
de clareza sobre as questões propostas. A seguir, apresentarei o breve 
relatório do desenvolvimento da segunda e última fase da pesquisa 
prática, desta vez mais voltado para o processo como um todo, do 
que para questões técnicas específicas.
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3.0. 
prática ii

3.1. 
processo 
de projeto

A elaboração da segunda parte da pesquisa prática foi pautada nos 
três princípios do trabalho artesanal elaborados por Richard Sennet 
em O Artífice (2009). Assim como estes princípios foram utilizados 
pra analisar os livros selecionados na primeira parte teórica des-
ta pesquisa, estes conceitos guiaram a prática e foram perseguidos 
a fim de serem melhor compreendidos no contexto de trabalho do 
designer gráfico. Dessa forma, elaborei três experimentos distintos 
seguindo os conceitos: metamorfose, presença e antropomorfose. Sem 
um planejamento preciso e característico do método clássico de pro-
jeto de design, cada experimento iria influenciar na construção do 
próximo a ser realizado, de forma que o resultado final fosse a com-
binação de todos esses objetos. O ponto de partida para a elaboração 
do conteúdo gráfico foi a entrevista realizada com a designer Cecília 
Jucá, em novembro de 2017. Não apenas o texto verbal transcrito 
do áudio da fala de Cecília, mas também as imagens registradas e 
anotações serviram de material para a construção do conteúdo dos 
livros que foram desenvolvidos. O material recolhido na entrevista 
foi de extrema importância para o desenvolvimento dessa pesquisa 
como um todo, pois serviu de base para a análise teórica, histórica, 
conceitual e por fim a prática. Dessa forma, julgamos relevante a ex-
ploração criativa e formal desse conteúdo.

[FIGURA 13]
p. 46-47
Desenvolvimento 
da matriz perdida 
em linóleo.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 14]
p. 48-49
Impressões da 
matriz de linóleo.
Fonte: Julia 
Contreiras
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Diferentemente do processo da primeira parte prática, de-
cidiu-se que a ordem dos fatores seria inversa. O ponto de partida 
criativo seria a construção da imagem e da cor para em seguida 
explorar o texto como poesia visual e, por último, integrar todo 
o conteúdo ao texto escrito. A tiragem dos livros foi definida ao 
passo que a prática foi se desenvolvendo, de forma que essa defini-
ção foi apenas uma consequência do desenvolvimento de matrizes. 
O intuito da reprodução de mais de um exemplar foi apenas o de 
distribuir os livros para aqueles que fossem avaliar a pesquisa ou 
que dela houvessem participado. Dessa forma, o processo pôde ser 
realizado com mais liberdade, explorando mais o tempo disponível 
para o aprofundamento de questões de linguagem e da experimen-
tação gráfica, foco desta pesquisa. 

PRIMEIRO EXPERIMENTO
Neste primeiro experimento, trabalhei o conceito da metamorfose, 
entendido como a transformação da matéria pelo trabalho manual, 
a transformação de uma superfície lisa em escultura, a transforma-
ção da escultura – matriz – em imagem impressa. Para tanto, foi 
utilizada a técnica da gravura em relevo, com um suporte de linóleo 
e o processo criativo da matriz perdida, que será detalhado a seguir. 
Era previsto que o experimento resultasse em um livro, mas o seu 
desenvolvimento não foi delimitado por um formato específico. 
Imaginava-se que após a realização das impressões, seria elaborada 
uma solução formal e tridimensional para as imagens. 

Como uma reflexão sobre o próprio trabalho manual, as foto-
grafias registradas durante a entrevista com Cecília Jucá foram uti-
lizadas como base. A partir do conjunto de mais de cem imagens, 
foi feita uma seleção das fotografias em que as mãos de Cecília es-
tivessem em boa definição ou que apresentassem alguma peculia-
ridade em sua posição. Selecionei, então, recortes das mãos nessas 
fotografias a partir de impressões a laser. Com esses recortes impres-
sos, realizei estudos em desenho que partiram de agrupamentos das 
imagens, sobreposição das imagens em papéis transparentes e, por 
último, combinação de imagens de acordo com a forma das mãos. 

As mãos, na fotografia, foram tratadas também como desenho. Des-
sa primeira exploração da imagem, resultaram três desenhos com-
postos por linhas e planos que formavam três camadas das mãos de 
Cecília, já traduzidas para o espaço da folha de papel bidimensional.

A próxima etapa foi a transposição desses desenhos para a 
chapa de linóleo, transformando-a em matriz [FIGURA 13}. Foi de-
finido o formato A3 como base para impressão para aproveitar o 
material disponível no meu ateliê pessoal. O processo utilizado 
para a construção da matriz foi o de matriz perdida. A cada passo 
de desenvolvimento da imagem talhada, eram realizadas algumas 
impressões em cores variadas, com o uso da colher de bambu. Feito 
isso, continuava-se a talhar a imagem e em seguida eram feitas no-
vas impressões, algumas sobrepondo as primeiras imagens impres-
sas e outras sem sobreposição, impressas diretamente sobre a folha 
em branco. Assim seguiu-se sucessivamente até que a matriz foi 
finalizada gerando impressões bastante variadas [FIGURA 14], tanto 
do ponto de vista da composição da imagem como da mistura de 
cores. Ao longo de todo o processo de gravação e impressão da ma-
triz, que durou cerca de três dias, foram testadas diferentes cores e 
misturas sempre tendo as tintas offset de quadricromia como base, 
além de uma tinta transparente que intensifica a geração de uma 
terceira cor quando duas se sobrepõem. As impressões foram reali-
zadas sobre três tipos de papéis, o manteiga, o japonês e o fineface, 
o que proporcionou experiências totalmente distintas em relação a 
dificuldade de impressão, textura e resultado da cor.

O formato final do livro foi definido após o tempo de seca-
gem de todas as impressões e reflexão sobre o trabalho realizado. 
Foram produzidas vinte impressões do processo de construção da 
matriz final. Com o objetivo de preservar essas impressões na ín-
tegra, sem dobras e cortes, defini que o livro seria um livro-álbum, 
assim como o de Aloísio Magalhães3, com folhas soltas. Como um 
registro do passo a passo da evolução da imagem, o livro foi enca-
dernado como uma estrutura, mas as impressões podem ser reti-
radas das páginas que funcionam como envelopes e emolduram a 
imagem, possibilitando também o toque. A encadernação foi rea-

3

O livro aqui 
referido é o 
“Improvisação 
Gráfica” de 1958, 
analisado na 
primeira parte 
desta dissertação.

[FIGURA 15]
p.52-53
Impressão da capa 
e finalização.
Fonte: Julia 
Contreiras
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lizada com tecido e costura francesa aparente [FIGURA 15], a fim de 
preservar este livro que é uma obra única. O título na capa recebe 
a referência ao seu processo de metamorfose, impresso em tipos mó-
veis de madeira, como carimbo. A folha de rosto e colofão foram im-
pressos em tipos móveis de chumbo no LPG da FAUUSP.

SEGUNDO EXPERIMENTO
No segundo experimento, trabalhei o conceito da presença como forma 
de auto-reconhecimento no projeto, como desenvolvimento de uma 
autoria e uma reflexão sobre o trabalho criativo por meio da poesia e 
do corpo como matriz, fazendo, também, parte do conteúdo do livro. 
Assim como no primeiro experimento, não havia uma forma pré defi-
nida para o objeto final. Ao longo do processo foram se estabelecendo 
os critérios formais e tridimensionais da estrutura do livro, de acordo 
com as possibilidades materiais resultantes do trabalho manual. E ain-
da, como resquício do princípio da metamorfose, defini como ponto 
de partida a feitura de folhas de papel artesanal, o que ocasionou na 
posterior limitação do formato do livro, na quantidade de páginas e 
nas possibilidades de impressão.

As folhas de papel foram produzidas a partir da fibra de 
curauá já cozidas4 ([FIGURA 16]. A intenção inicial era produzir folhas 
do maior formato possível, sendo a medida o próprio corpo, já que 
o comprimento dos braços é o que define a capacidade de manuseio 
da tela que viria a formar a folha. Assim, foram adquiridos os ins-
trumentos necessários para este trabalho e, em alguns dias, foram 
produzidas vinte folhas no formato 28x38 cm. Para a feitura de cada 
folha foi necessário depositar uma caneca de fibra de curauá cozi-
da, triturada em uma grande tina com água e baba de quiabo5. Em 
seguida, com o uso de duas telas de serigrafia, formou-se a folha de 
papel fazendo um movimento vibratório para que a fibra se espa-
lhasse homogeneamente sobre a tela. Após retirar o excesso de água 
da folha com panos e espátula, cada folha foi transferida para uma 
superfície lisa que recebeu uma camada de maizena diluída em água 
para facilitar a secagem. Após algumas horas as folhas estavam secas 
e prontas para impressão. 

Com o papel produzido foi feita uma seleção das quinze folhas 
mais uniformes para a composição das impressões do livro, que ainda 
não existia como estrutura. Desde o início, com o tema das mãos em 
mente, foram realizadas impressões a partir da matriz final de linó-
leo e sobre elas impressões a partir da matriz das minhas mãos [FIGU-

RA 17 e 18]. Dessa forma, transformando o corpo em matriz, explorei 
a imagem presente nos detalhes da pele e nas possibilidades formais 
das mãos. Foram fixadas algumas cores para o trabalho, resultado da 
primeira experimentação com cores e tintas. Esses experimentos resul-
taram em dez impressões e com o restante dos papéis foi elaborada a 
próxima etapa com a composição de poesias visuais. 

Nessa etapa foram selecionados trechos da fala de Cecília Jucá 
durante a entrevista e, a partir deles, foram compostas poesias visuais 
em que palavra, tipos móveis e imagem se mesclaram na composição de 
páginas-poema [FIGURA 19]. Além desses textos, também elaborei com-
posições verbo-visuais, como reflexão do processo de encontrar Cecília 
e como exercício de autoria na criação do conteúdo verbal do livro. Nes-
tes exercícios foram utilizados tipos móveis de chumbo como carimbo, 
com a intenção de construir a composição e diagramação manualmente, 
imprimindo cada tipo diretamente na folha com a pressão da mão, sem 
o intermédio da máquina. Nesse caso foram utilizados tipos móveis da 
fonte Futura do meu acervo, além de tipos móveis do LPG.

Com as impressões finalizadas, foi realizada a edição final do li-
vro, onde defini a sequência das imagens, o agrupamento das poesias e 
o formato final dos cadernos de acordo com o conteúdo impresso. As-
sim, o livro foi fragmentado em três momentos, onde três cadernos são 
costurados em três espinhas, formando um livro sanfona que pode ser 
lido e manuseado de diversas formas. Cada caderno apresenta um tema: 
as mãos de Cecília e as poesias criadas sobre sua origem; as mãos da 
pesquisadora e a poesia criada sobre o encontro com Cecília; as mãos 
de ambas sobrepostas e as poesias visuais criadas com trechos da fala de 
Cecília. Por último, a encadernação foi feita também com tecido, utili-
zando uma folha de papel filtro que une as três espinhas com uma costu-
ra do tipo canoa. Este experimento também é uma obra única.

[FIGURA 16]
p. 56-57
Fazendo papel 
artesanal.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 17]
p. 58-59
Imprimindo com 
as mãos.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 18]
p. 60-61
Impressão de 
linoleogravura 
e mãos.
Fonte: Julia 

[FIGURA 19]
p. 62-63
Impressões em 
tipos móveis de 
chumbo.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 20]
p. 64-65
Impressões na capa 
com tipos móveis 
de madeira.
Fonte: Julia 
Contreiras

4

A fibra cozida 
foi cedida pela 
professora Helen 
Ikeda após curso 
realizado no mês 
de julho de 2017 no 
atelier da Gráfica 
Fábrica.

5

A baba do quiabo 
faz com que a água 
fique mais espessa e 
dessa forma a fibra 
de curauá flutua 
sem se depositar 
ao fundo, o que 
facilita a formação 
uniforme da folha.
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TERCEIRO EXPERIMENTO
No terceiro e último experimento, parti para a exploração do con-
ceito de antropomorfose, em que atribuí características simbólicas ao 
objeto por meio da combinação de todos os experimentos anteriores. 
No caso, o objeto é o livro que simboliza um processo todo de pes-
quisa e ao mesmo tempo dá voz à Cecília Jucá, apresentada em forma 
de texto e imagem. Assim, o uso dos tipos móveis de chumbo do LPG 
para a composição dos textos foi o fator decisivo para a definição do 
formato do livro. Como já dito anteriormente, sem a preocupação 
de definir uma tiragem inicial, a quantidade de páginas e impressões 
teve relação direta com as matrizes a serem impressas.

Inicialmente, trabalhei com o texto e com a edição de imagens 
paralelamente na composição do conteúdo. Partindo dos trechos da 
entrevista selecionados para a elaboração das poesias visuais presen-
tes no segundo experimento, editei os trechos originais da fala de 
Cecília a fim de compor um conjunto de pequenos comentários da 
autora sobre a própria prática de fazer livros. Para tanto, os textos 
foram lapidados. Produzi legendas que contextualizassem cada tre-
cho e elaborei uma sequência em que os textos apareceriam no livro. 
Nesse momento, tudo foi definido em relação ao acervo tipográfico 
do LPG. A quantidade de texto a ser composta e impressa seria li-
mitada pela disponibilidade de tempo e material do laboratório. O 
principal critério que definiu a tiragem ao longo do processo foi o 
papel utilizado para impressão dos textos. Foram reaproveitadas so-
bras de papel filtro utilizado na primeira parte prática da pesquisa e, 
como havia uma quantidade razoável, acreditei que seria importante 
produzir o suficiente de cópias para a distribuição entre a banca exa-
minadora e os participantes da pesquisa. 

Em paralelo ao processo de edição, composição e impressão 
dos textos, foram realizados alguns testes com as imagens fotográfi-
cas de Cecília, a fim de selecionar aquelas que pudessem compor um 
conjunto harmonioso com o texto impresso. Defini que as imagens 
do livro seriam impressas em serigrafia, a fim de explorar a questão 
das retículas das imagens. Assim, foram realizados estudos com fo-
tolitos impressos em impressora a laser com o auxílio de programas 

de edição do computador. Estes estudos resultaram na geração de um 
fotolito contendo imagens de Cecília Jucá. Nesse caso, também, por 
uma limitação de tempo e recursos, optei por reduzir a quantidade 
de fotolitos e telas a serem utilizadas.

Terminados os primeiros fotolitos, foi realizado o exercício de 
transformar as imagens do segundo experimento em matriz serigrá-
fica, testando a transposição de uma técnica para outra. Assim, com 
o uso do computador, foram editadas as digitalizações de algumas 
impressões já realizadas a fim de gerar mais dois fotolitos reticu-
lados, que seriam sobrepostos formando uma única imagem. Mais 
uma vez, por uma limitação de material, definimos o uso de apenas 
duas cores na serigrafia, o azul e o vermelho, para compor essas so-
breposições. As impressões serigráficas foram realizadas em papel 
pólen para gerar um outro tipo de contraste em relação à impressão 
dos textos em tipografia. Este papel foi escolhido também pelo seu 
baixo custo, o que possibilitou a seleção das melhores impressões, 
sendo que algumas foram descartadas.

Finalizadas as impressões serigráficas [FIGURA 21], foram ela-
borados mapas conceituais e simbólicos acerca dos temas levanta-
dos durante o desenvolvimento da atividade prática, já constituindo 
reflexões finais desta pesquisa6. Os mapas foram inicialmente ela-
borados com desenho em papel e transpostos para a superfície de 
duas chapas de linóleo com sobras da matriz realizada no primeiro 
experimento [FIGURA 22]. Após a gravação das matrizes, estas foram 
impressas com o uso da colher de bambu em papel manteiga, seguin-
do a paleta de cores do segundo experimento. [FIGURA 23]

Pela quantidade de páginas impressas ao final do processo, op-
tei por formar um livreto com apenas um caderno, também a fim de 
tirar proveito dos versos das folhas impressas que apresentam diferen-
tes comportamentos de acordo com o papel utilizado. A capa também 
foi realizada com sobras de papel usados nas páginas-envelope do pri-
meiro experimento. A Impressão do título antropomorfose, seguindo a 
identidade das outras capas, foi feita em tipos móveis de madeira do 
LPG. [FIGURA 24] Por conta da tiragem, optei por produzir variações nas 
capas, para evidenciar a potencialidade do uso da impressão no prelo. 

[FIGURA 21]
p. 68-69
Impressão das 
serigrafias.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 22]
p. 70-71
Gravação das 
matrizes de linóleo 
e impressão.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 23]
p. 72-73
Mapas em 
linoleogravura.
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 24]
p. 74-75
Impressão da capa.
Fonte: Julia 
Contreiras
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O conteúdo 
destes mapas 
serão melhor 
apresentados e 
discutidos na 
sessão “reflexões” 
desta disertação.
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As impressões são feitas uma a uma e geralmente com a rama ti-
pográfica7, porém, neste caso, optei por não fixar a matriz e utili-
zar os tipos soltos sobre o prelo, o que possibilitou uma liberdade 
de composição e impressão. Nessa etapa, também foi impresso um 
“pós colofão” na capa, utilizando tipos móveis de chumbo, onde 
foram incluídos os detalhes técnicos adicionais, ainda não pre-
vistos quando a ficha técnica da folha de rosto havia sido im-
pressa. Foram produzidas dezessete cópias deste experimento.

3.2. 
resultados 
materiais

Foram produzidos dezenove livros, sendo que dois deles são livros 
únicos e os outros dezessete fazem parte da tiragem do último expe-
rimento. Os livros da tiragem foram distribuídos para os participan-
tes da banca final da dissertação e para os autores dos depoimentos 
e entrevistados ao longo da pesquisa. Todos os livros produzidos no 
decorrer do processo prático serão apresentados na banca final. A 
seguir, apresentarei registros dos livros prontos e suas principais ca-
racterísticas técnicas:

LIVRO EXPERIMENTAL 1
O livro contém vinte impressões coloridas em linoleogravura nos pa-
péis filtro, fineface e manteiga. A capa foi impressa com tipos móveis 
de madeira e a folha de rosto e colofão foram impressos com tipos 
móveis de chumbo, ambos do LPG FAUUSP. A encadernação foi rea-
lizada em capa dura com tecido de algodão e costura francesa feita 
manualmente. Seu formato fechado é 32x47 cm e aberto é 64x47 cm.

LIVRO EXPERIMENTAL 2 
O livro contém nove impressões coloridas produzidas a partir de 
uma matriz de linóleo e a partir das minhas mãos. Contém poesias 
visuais produzidas a partir de textos retirados da entrevista com Ce-
cília Jucá e criações autorais, impressos com tipos móveis de chum-
bo do LPG e do acervo pessoal. Todas as impressões são feitas sobre 
papel artesanal de fibra de curauá. As duas capas foram impressas 
com tipos móveis de madeira do LPG FAUUSP. A encadernação foi 
realizada no estilo sanfona em capa dura com tecido de algodão e 
costura canoa feita manualmente. Seu formato fechado é 20x30 cm 
e aberto é 80x30 cm.

LIVRO EXPERIMENTAL 3 
O livro contém duas impressões coloridas em serigrafia sobre papel 
pólen e duas impressões coloridas em linoleogravura sobre papel 
manteiga. Contém oito páginas de textos compostos e impressos em 
tipos móveis de chumbo do LPG FAUUSP. A capa foi impressa com 
tipos móveis de madeira e o colofão foi impresso com tipos móveis 
de chumbo, ambos do LPG FAUUSP. A encadernação foi realizada no 
estilo livreto, com costura manual em canoa e papel flexível Color 
Plus. Seu formato fechado é 13x19 cm e aberto é 26x19 cm.[FIGURA 25]

p. 78-79
Manuseando 
o Livro 
Experimental 1
Fonte: Julia 
Contreiras

[FIGURA 26]
p. 80-81
Manuseando 
o Livro 
Experimental 2
Fonte: Julia
Contreiras

[FIGURA 27]
p. 82-83
Manuseando 
o Livro 
Experimental 3
Fonte: Julia
Contreiras 
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A rama tipográfica 
é a matriz formada 
por tipos móveis e 
o material branco 
que preenche 
todos os espaços 
formando 
um bloco fixo 
amarrado com um 
barbante.
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3.3. 
análise 
crítica

O foco desta análise é a observação do processo, principalmente 
em comparação à primeira parte prática realizada nessa pesquisa. 
O objetivo é ressaltar como essa atividade proporcionou reflexões 
necessárias para a conclusão da pesquisa e para a síntese de tópicos 
importantes, como a experimentação gráfica, o livro como espaço 
de ocupação e criação e o trabalho manual pautado nos conceitos de 
Sennet. Esta análise crítica vai procurar, também, levantar as dificul-
dades encontradas durante o processo, bem como a fragilidade deste 
método misto entre teoria e prática aplicado ao contexto da pesquisa 
acadêmica no campo do design.

Primeiramente, em comparação ao trabalho prático realizado 
anteriormente, essa nova investida prática foi muito mais conscien-
te e comprometida com o objetivo da pesquisa, tanto pelo fato de 
já ser uma segunda investida na prática, mas também pelo tempo 
dedicado à reflexão durante o desenrolar do trabalho. Essa atenção 
consciente e direcionada ao processo forçou, necessariamente, uma 
atitude diferente em relação à criatividade, já que foi necessário abrir 
mão da zona de conforto em que constantemente caímos ao praticar 
design, apoiados em métodos e procedimentos criativos pré-estabe-
lecidos. A imposição de desafios criativos foi importante para que 
as soluções geradas não fossem automáticas ou previstas, mas sim 
intencionais e renovadoras. 

No primeiro exercício dessa etapa prática, a experimentação foi vol-
tada principalmente para a construção da imagem por meio da li-
nha e da cor. O interesse foi debruçar-se sobre a composição de uma 
imagem de maneira mais lenta, abrindo espaço para as idas e vindas 
do processo de montagem das fotografias e posterior desenhos que 
resultaram numa matriz gravada à mão. O próprio processo de gra-

vação da matriz complementou o desenho, ao passo que as impres-
sões eram feitas durante a gravação. A imagem, por fim, se mostrou 
múltipla por meio da cor. O trabalho em contato direto com as tintas 
offset em quadricromia proporcionou a compreensão das misturas, 
das quantidades, das sobreposições, do próprio comportamento das 
cores no contato entre si e sobre o papel. 

A experimentação com a tinta se mostrou extremamente útil 
para o desenvolvimento de uma visão mais aguçada para a cor. Nesta 
etapa ficou evidente o valor que a experimentação gráfica tem para 
o aprendizado e para a consolidação do repertório do designer que 
trabalha em contato com as técnicas de impressão. O resultado mate-
rial do trabalho foi chamado de livro-álbum pela sua estrutura física. 
Mas, se pensarmos do ponto de vista simbólico, este seria um livro
-registro, quase que um livro-filme que apresenta os frames da me-
tamorfose da imagem, página a página, numa sequência pré-definida 
que proporciona uma leitura linear, quase que cronológica, dessa nar-
rativa gráfica. Pelas suas dimensões e delicadeza, é um livro destinado 
ao acervo, a ser acessado ocasionalmente com o intuito de consulta.

Já no segundo exercício a experimentação foi além da imagem 
bidimensional, partindo para o âmbito do objeto e da tridimensio-
nalidade do livro. Foi exercido o pensamento desde sua base de papel 
para, então, evoluir gradativamente na construção do conteúdo gráfico 
que ocuparia o volume. A forma do livro foi constituindo-se conforme 
o resultado das impressões produzidas. Esse processo conjunto resul-
tou em uma forma-conteúdo, evidenciando a afirmação de que a es-
trutura do livro também complementa o discurso do objeto. As dobras 
e agrupamentos das folhas de papel impressas ressaltaram a separação 
geográfica dos cadernos, posicionados nos diferentes espaços do livro, 
que por sua vez, indicam a diferença que pode ser notada nos assuntos 
de cada um deles. Forma e estrutura, então, também compõem a lin-
guagem gráfica do livro, tanto quanto o tipo impresso sobre o papel. 

Na construção das poesias visuais e impressões produzidas 
com a palma da mão o fator da presença e, portanto, da autoria, fi-
caram mais evidentes. É nesse limiar entre a arte e o design que é 
possível ultrapassar a zona de conforto e se colocar, para além do 
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projetista, também como poeta e como artista. Esse desafio pode ser 
encarado como um exercício de expandir a intimidade com a questão 
poética da linguagem gráfica por intermédio das ações típicas do tra-
balho editorial – movendo as palavras, reposiciona-as, atribuindo cor 
às letras, conformando volumes de texto e criando massas que separam 
o cheio do vazio. Design é projeto sim, mas também é o exercício do 
poder de manipular a forma e ressignificar conteúdos verbais e visuais. 

O resultado material foi chamado de livro-sanfona pelo seu as-
pecto tridimensional e estrutural mas, do ponto de vista simbólico, ele 
se difere do primeiro livro-registro e passa a se aproximar mais do que 
é conhecido como livro de artista. Se o proponente, o autor, assume a 
posição de artista na sua concepção, então não restam dúvidas quanto 
à sua natureza. Seguindo as definições do campo de livro de artista, 
este seria um livro-obra, dado o seu caráter autoral muito presente e 
de sua estrutura não convencional de livro. Portanto, dadas suas carac-
terísticas simbólicas e formais, e dado que é também uma obra única 
sem possibilidade de reprodução por meio de matrizes, estaria desti-
nada ao ambiente expositivo, característico das obras de arte.

No último exercício prático, a experimentação ocorreu no ní-
vel do projeto, como um longo processo resultante da soma de pro-
cessos menores. Estes livros intermediários, obras únicas, podem ser 
vistos também como provas do projeto final, protótipos. O proje-
to é encarado como um processo maleável e dilatável sem um fim 
preciso, do ponto de vista formal. A intenção foi fixada no início e 
assim foi testada, mantida e concretizada através da matéria. Como 
todo projeto de design, existe sempre um começo, um meio e um 
fim, principalmente pelo fator “tempo” que limita e ao mesmo pos-
sibilita que as idéias se realizem e sejam viabilizadas. Ainda que este 
seja um projeto de design sujeito a um cronograma mais ou menos 
definido, foi possível romper com diversas amarras características do 
modo de produção em média e grande escala. No lugar de atender a 
uma demanda externa ou comercial, propus um assunto, um tema, 
um conteúdo. No lugar de estabelecer pré-requisitos de mercado, or-
çamentários, de produção industrial, me pautei nas possibilidades 
técnicas do próprio material e no corpo como ferramenta de produ-

ção. Por fim, no lugar de produzir um objeto destinado a uma de-
manda específica ou público alvo definido, produzi uma experiência 
mais livre, com o foco e intenção na questão do emissor, do autor. 
É importante dizer que essa pesquisa não defende a substituição de 
um processo típico de design pelo processo experimental e artístico. 
Mas sim, ressaltamos como esses processos se alimentam e se com-
plementam, um ao outro, possibilitando novos olhares para o profis-
sional do design, do ponto de vista criativo.

Com um olhar aproximado para as imagens do livro último 
livro experimental, podemos destacar os aspectos simbólicos das fo-
tografias de Cecília Jucá. Essas imagens que abrem e fecham o livro, 
são uma dualidade entre a realidade e a representação. Há a inten-
ção de expor um determinado conteúdo ao leitor – a figura da desig-
ner entrevistada – por meio de recursos de edição, como o recorte, 
a aproximação do rosto e o enquadramento do busto. Ao mesmo 
tempo, do ponto de vista de sua composição plástica, ou elementos 
estético-formais, o uso de retículas e manchas coloridas confere um 
caráter quase que abstrato à imagem fotográfica, afastando-a da re-
alidade e aproximando-a do material impresso. Os círculos colori-
dos justapostos estão ali mais para compor uma imagem no espaço 
da página do que para traduzir a figura humana de maneira legível. 
Sendo assim, encarando como uma fotografia, o autor da imagem 
fica em segundo plano, sendo a figura fotografada o foco. Já como 
imagem elaborada, gravura impressa, o autor passa para o primeiro 
plano, sendo que a figura representada vira pretexto. Esse exercício 
de manipulação da imagem fotográfica, pode conferir identidade ex-
pressiva à imagem, ainda que elaborada pelo designer8. 

Neste ponto, também vale destacar o processo de elaboração 
dos mapas que compõe o terceiro experimento. Estes dois mapas são 
construções geográficas fictícias que simulam o mapeamento do pró-
prio pensamento e síntese dos assuntos levantados nesta pesquisa. O 
primeiro mapa que surge na leitura do livro, fragmentado em duas 
páginas, ilustra um mapa rodoviário do que seriam as estradas possí-
veis que levam à compreensão do livro em si. Cada estrada represen-
ta, então, uma abordagem distinta ao se estudar o livro como objeto 

8

Como é o caso 
do trabalho de 
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próprias e autorais.
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e o mapa mostra, também, como essas estradas se interligam possi-
bilitando desvios de trajeto na pesquisa desse assunto tão complexo. 

No segundo mapa, localizado na dupla central do livro, faço 
uma reflexão sobre os rios – como os campos do conhecimento – que 
alimentam o grande e turvo lago do que entendo como “livro de desig-
ner”. A elaboração dos mapas foi um esforço de organizar o pensamen-
to por meio do trabalho manual. Da mesma forma que elaboramos 
infográficos, esquemas e diagramas para compreender melhor certos 
assuntos, podemos também, por meio de trabalhos expressivos e ar-
tísticos, desenvolver o próprio raciocínio, traduzindo-o em imagem. 

Agora, do ponto de vista do projeto gráfico do terceiro ex-
perimento, o elemento que confere unidade ao objeto é o texto. As 
imagens são de técnicas e linguagens distintas e ainda que restritas 
a uma paleta cromática específica, apontam para diferentes aborda-
gens visuais. Dessa forma, a intercalação entre as páginas de texto 
– compostas dentro de uma estrutura fixa – e as páginas de imagem 
proporcionam um ritmo de leitura coerente para a obra. E para além 
deste último experimento, arrisco afirmar que a unidade que conecta 
todos os livros produzidos nessa segunda fase da pesquisa prática é 
o elemento das mãos. Sempre presentes nos livros, tanto na imagem 
como nos textos, a construção e evolução da imagem das mãos atra-
vessa todos os livros e técnicas, ganhando, por fim, uma representa-
ção sintética por meio da serigrafia.  

Enfim, a experimentação do projeto resultou num livro de 
muitas classificações. Um livro que não é só um, mas representa to-
dos os que foram desenvolvidos antes dele. Ele é também tiragem, é 
cópia, é reprodução. Podemos chamá-lo, então, de um livro-proces-
so, um livro-análise, um livro-conclusão, um livro-publicação e, por 
último, um livro de designer9. Esse livro é um múltiplo e possibili-
ta a circulação, o fácil manuseio e a leitura, tanto dos textos quanto 
das imagens, também em função das suas dimensões. Assim, ele não 
pertence ao acervo como o livro-registro; não pertence somente ao 
espaço expositivo como o livro-obra. Mas, acima de tudo, pertence 
ao público e à leitura, ainda que não seja um livro convencional.

Do ponto de visto acadêmico, é importante notar como a pesquisa 
prática pode ser aplicada ao campo do design e quais as dificuldades 
notadas. É esperado que o desenvolvimento de uma pesquisa prático
-expressiva possa contribuir de forma direta ao campo do design, em 
que as práticas criativas propostas estejam alinhadas com a área de 
pesquisa, com o intuito de enriquecer a questão interdisciplinar do 
design, aprofundando os laços que partilha com as outras áreas. Tendo 
isso em vista, ressaltamos, então, a importância do desenvolvimento 
autoral do designer no que tange a expressão por meio da linguagem 
gráfica. Quando se trabalha com a expressão criativa, como é o caso 
do designer, se trabalha com personalidade, repertório, traço, gesto e 
inúmeras outras questões subjetivas. No campo do design, o incentivo 
a um desenvolvimento criativo pode ser aplicado de diversos modos 
com diferentes métodos. Dessa forma, ao final dessa pesquisa prática, 
julgamos importante exercer a reflexão sobre a prática e a expressão 
criativa, por meio da prática, também no meio acadêmico. 

Porém, ainda que a relevância desse tipo de pesquisa seja res-
saltada, é necessário reconhecer que existem muitas dificuldades. A 
experimentação requer um tempo que nem sempre a pesquisa aca-
dêmica pode oferecer. Requer um espaço apropriado, disponível e 
equipado que poucas instituições oferecem. Requer material e recur-
sos financeiros, também pouco ou nada oferecidos pelas instituições. 
Assim, é um tipo de pesquisa pouco viável e de certa forma elitista, 
mas que pode apontar para uma nova demanda dentro da pós gradu-
ação. Espera-se que, com uma maior valorização da pesquisa prática, 
possa-se desenvolver as condições favoráveis para a viabilização des-
te tipo de trabalho, o que possivelmente resultará no enriquecendo 
dos métodos, das bibliografias e na consolidação de uma área de pes-
quisa específica.

9
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4.0. 
reflexões

Nesta sessão buscarei consolidar e sintetizar os temas principais 
abordados ao longo da dissertação, com o intuito de promover re-
flexões propositivas como contribuição desta pesquisa de mestrado. 
Para tanto, foi elaborado o quadro a seguir [DIAGRAMA 1] para auxiliar 
na síntese dos assuntos e conceitos trabalhados. A sua elaboração foi 
realizada com o objetivo de esclarecer e separar os diferentes assun-
tos da pesquisa e, assim, foi concluído em conjunto com a reflexão 
sobre a pesquisa prática, sendo um fruto direto deste método misto 
entre o fazer e o pensar. Este, também, é um quadro que propõe um 
destrinchamento do processo de experimentação gráfica na cons-
trução de livros e entra aqui como uma proposta de ferramenta que 
pode auxiliar em futuras análises de projetos desta natureza, bem 
como futuras releituras, aperfeiçoamentos e complementações. 

Os temas denominados “impulso” e “indivíduo” foram mais 
discutidos na primeira parte da dissertação, na apresentação do con-
texto de publicações independentes e na análise dos livros seleciona-
dos. A seguir, discutiremos de forma mais aprofundada as questões 
vinculadas à experimentação gráfica, ao trabalho artesanal e ao ter-
mo “livro de designer”, respectivamente identificados como “modo”, 
“meio” e “mídia”. Ao final desta sessão, pretendo ter atingido os ob-
jetivos iniciais da pesquisa com a elaboração de respostas explorató-
rias para o campo em questão.
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[DIAGRAMA 1]
p. 92-93
Análise 
para projetos 
experimentais.
Fonte: Julia 
Contreiras 
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4.1. 
sobre a 
experimentação 
gráfica

Durante esta pesquisa foi possível identificar dois eixos fundamen-
tais que caracterizam a intenção de uma prática experimental: o eixo 
da investigação e o da renovação. Partindo de cada um desses eixos, 
que parecem ser dois extremos de um mesmo processo, é possível, 
ainda, identificar a natureza da experimentação, ressaltando três 
principais aplicações, a técnica, a da linguagem e a de projeto, a serem 
detalhadas mais à frente. No diagrama abaixo é possível visualizar 
essas divisões. As intenções extremas propostas aqui, nem sempre 
parecem ser intencionais ou conscientes mas, ao analisar projetos 
considerados experimentais durante a pesquisa, notamos que hora 
os autores experimentam com um caráter mais investigativo e hora 
buscam uma renovação de algum nível, seja poética, criativa ou for-
mal. Dentro dessa linha que separa os dois extremos estão outras tan-
tas intenções, como o aprendizado, a especialização, a descoberta, 
a reapropriação e a reinvenção, sendo que cada uma delas poderia 
ser posicionada mais próxima a um ou outro extremo. Identificamos 
que, no campo gráfico criativo, onde se situa o designer editoral, a 
aplicação de uma prática experimental vai depender do repertório 
específico de cada indivíduo bem como de sua intenção final. 

Do ponto de vista da experimentação gráfica com o intuito 
de investigação, o indivíduo não tem conhecimento das técnicas e 
processos gráficos e, ao entrar em contato com elas, por meio de uma 
experimentação livre e sem um objetivo de projeto definido, desco-
bre-as e vai se aperfeiçoando, testando maneiras de fazer até que en-
contre uma forma adequada a si. Neste sentido, a experimentação se 
compara mais a um processo de aprendizagem do que a um processo 
criativo complexo. A curiosidade pelos processos é o que impulsiona 
as ações e pode ou não resultar num futuro aprofundamento da expe-
rimentação. A investigação pode estar voltada para diferentes proce-
dimentos. Para o designer, por exemplo, a busca pelos procedimentos 
técnicos adequados a um projeto, muitas vezes, passa pela experimen-
tação. Na realização da atividade prática desta pesquisa, procurei atin-
gir um nível próximo ao extremo oposto à investigação, com a inten-
ção de compreender questões mais profundas da experimentação. 

Seguindo essa busca, do ponto de vista da experimentação vol-
tada para a renovação, observamos aquela realizada por um indiví-
duo que já conhece as técnicas e já tem certo domínio dos processos 
gráficos. Por meio da prática, busca uma alternativa genuína de reno-
vação criativa de si e da sua própria forma de manipular a linguagem. 
Nesse caso, o desafio experimental é complexo, pois o indivíduo deve 
fazer um exercício plenamente consciente de abandono de conceitos 
pré-estabelecidos e se lançar no desconhecido, no inesperado. Nes-
se sentido, é preciso combinar diversas fontes e formas de pesquisa, 
como a interna e a externa. Externamente através de estudos biblio-
gráficos, pesquisa de imagem, cursos e visita à exposições. E acima 
de tudo, acredito que é preciso combinar estes fatores externos a um 
impulso interno pessoal de comprometimento com a atividade prá-
tica e a própria renovação criativa.

Entre estes dois extremos da experimentação gráfica existe 
uma gradação. Quanto mais se domina a técnica ou a linguagem grá-
fica, mais é possível experimentar de forma autêntica, e mais é pos-
sível estar consciente no ato de projetar. A experimentação, em seu 
nível mais elevado, é aquela criação na qual o indivíduo tem cons-
ciência de que não está se apoiando em métodos pré estabelecidos 
e conceitos pré determinados. Ele tem consciência de que este mo-

TÉCNICA LINGUAGEM PROJETO

INVESTIGAÇÃO RENOVAÇÃOEXPERIMENTAÇÃO GRÁFICA

[DIAGRAMA 2]
p. 94
Experimentação 
gráfica.
Fonte: Julia 
Contreiras 
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mento de criação é genuíno e sua intenção é a de se surpreender com 
seu próprio trabalho. A falsa impressão da experimentação nos leva a 
criar mais do nosso mesmo, onde nos utilizamos daqueles processos 
criativos que partem da nossa zona de conforto. E é importante que 
não se confunda o “belo”, o “extravagante” ou o “diferente” com o 
“experimental”. Entendemos que um projeto experimental está mui-
to mais vinculado ao processo, ao modo de fazer, do que ao seu for-
mato final, ao resultado material. 

Seguindo para a questão da natureza de um processo de ex-
perimentação gráfica, também é possível notar engajamentos mais 
ou menos profundos. No diagrama acima, as linhas que se originam 
nas palavra “técnica”, “linguagem” e “projeto”, encontram a linha da 
experimentação em diferentes níveis, representando as diferentes 
profundidades desses engajamentos. Quando se propõe esse tipo de 
atividade é possível, por exemplo, concentrar os esforços apenas em 
relação à técnica, aos materiais a serem utilizados. A experimenta-
ção técnica pode caminhar do nível mais raso da investigação até o 
mais elevado da renovação, ainda que as questões mais subjetivas da 
linguagem ou do projeto, como um todo, não sejam experimentais e 
sigam algum procedimento padrão ou já conhecido. Da mesma for-
ma, foi observado que a experimentação gráfica pode, também, estar 
mais voltada para o desenvolvimento da linguagem como modo de 
expressão visual. Nesse caso, o autor se utiliza de técnicas já domina-
das, para então adentrar no campo da subjetividade, da semiótica, da 
poética, contidas no organização de um conteúdo verbal, imagético 
e formal de um livro.

É importante ressaltar que há uma grande dificuldade de apli-
cação de um método experimental em todos os sentidos de um pro-
cesso, desde a técnica, passando pela linguagem e, por último, no 
projeto que amarra todas essas questões a uma agenda, a uma or-
dem e a um objetivo. Notamos, então, que um processo experimental 
sempre pode pender para uma questão específica na elaboração de 
um projeto. Porém, do ponto de vista do design gráfico, acredito ser 
necessário o engajamento com a experimentação, principalmente no 
nível do projeto. É assim que novos métodos surgem, outras formas 

de trabalhar se tornam possíveis e a área evolui, expandindo-se e ga-
nhando força, tanto acadêmica quanto profissionalmente. 

Por último, nos cabe apontar os motivos pelos quais foi uti-
lizada a palavra “renovação” e não “inovação”, para designar o nível 
mais profundo presente no processo experimental. Estamos tratan-
do, nesse caso, de questões práticas da matéria, nunca isoladamente, 
mas sempre vinculadas a questões da criatividade e da subjetividade 
da linguagem gráfica, da relação entre o pensar e o fazer. De maneira 
bastante distinta do campo das ciências exatas e biológicas, a experi-
mentação gráfica não é um método quantitativo de comprovação de 
uma hipótese, muito menos uma ferramenta para a geração de resulta-
dos inéditos para toda a comunidade científica. Então, a aplicação da 
palavra “renovação” implica numa compreensão mais fluida desse pro-
cesso e que indica a sua contínua busca, num processo cíclico que não 
acaba numa solução exata. A renovação que nasce de uma experimen-
tação gráfica, nessa pesquisa, pode ocorrer no nível pessoal, autoral e 
simbólico. Logo, os objetos inovadores, do ponto de vista de mercado 
e até histórico, resultantes de um trabalho experimental, poderiam ser 
o objeto de pesquisas futuras, não cabendo a discussão na presente dis-
sertação. A seguir, discutiremos o processo experimental por meio das 
técnicas artesanais, focando principalmente nas que foram estudadas 
tanto durante a fase teórica, quanto a prática desta pesquisa.

4.2. 
sobre o 
artesanal

Inicialmente, para a elaboração do recorte dessa pesquisa e das ati-
vidades práticas, foram introduzidos os conceitos de técnicas arte-
sanais e não artesanais, com base na bibliografia selecionada. Ao 
longo do desenvolvimento dos trabalhos, identificamos uma série 
de contradições e confusões na definição dos termos “artesanal”, 
“industrial”, “tradicional” e “manual” aplicados ao âmbito gráfico e 
do livro. Assim, desenvolvi o diagrama ao lado, onde explicito as di-
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versas aplicações dos procedimentos gráficos do ponto de vista pro-
dutivo, a fim de classificar as técnicas como artesanais, industriais 
ou híbridas. O foco, nesse caso, foi a reflexão sobre o trabalho e as 
técnicas artesanais e, para tanto, foi necessário um olhar amplo sobre 
este contexto, a fim de elucidar algumas questões levantadas ao lon-
go do processo como: 1) O que faz uma técnica ser artesanal? 2) O 
que faz um determinado trabalho ser manual? 3) O que faz um livro 
ser chamado de artesanal ou industrial? A seguir, apresento reflexões 
pessoais sobre as questões anteriores, como resultado do processo de 
análise desta pesquisa.

Uma das questões a ser levantada nesse caso é o trabalho como 
um todo, entendido como um processo que se desenrola num tem-
po determinado e obedece um determinado método, podendo ser 
caracterizado como um trabalho artesanal. Na primeira parte dessa 
pesquisa, onde foram levantados e analisados os principais referen-
ciais teóricos, destaquei Richard Sennet como ponto de partida para 
análise da questão artesanal. Como já pontuado anteriormente, o au-
tor considera o trabalho do artífice como aquele feito com cuidado, 
qualidade, atenção, especificidade, etc. Desse ponto de vista, seria 
possível aplicar o conceito “artesanal” para toda a prática do design 
que respeitasse essas características, independente da natureza das 
técnicas uitlizadas e, consequentemente, do modo de produção que 
resultaria nos artefatos projetados. As questões da metamorfose, pre-
sença e antropomorfose, intrínsecas ao trabalho artesanal, poderiam 
ou não estar vinculadas à manipulação direta dos materiais. Porém, 
podemos dar um passo adiante para procurar respostas mais pró-
ximas à prática do designer editorial. Neste campo do impresso, da 
produção do artefato tátil, entendemos que o trabalho que é consi-
derado artesanal tem ligação direta com a materialidade das coisas 
e, assim, das técnicas que o permeiam, sendo impossível considerar 
um trabalho como artesanal sem que se considerem as técnicas uti-
lizadas como tal ou como híbridas, ao menos. Por exemplo, seria 
possível que considerássemos “artesanal” um trabalho de projeto 
gráfico e diagramação de livro, realizado inteiramente em um com-
putador? Do ponto de vista de Sennet, se este trabalho fosse reali-[DIAGRAMA 3]

p. 98
Técnicas gráficas .
Fonte: Julia 
Contreiras 
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zado de forma lenta, em que o designer se propusesse a construir 
página a página de forma única e cuidadosa, talvez sim, talvez pu-
déssemos considerar este trabalho como artesanal. Mas nesse caso, 
é necessário que estabeleçamos uma delimitação desses conceitos, 
evitando, de certa forma, essa área cinzenta onde tudo pode ser 
tudo. Assim, indo além das definições de Sennet, para considerar-
mos um trabalho de projeto gráfico e diagramação como “artesa-
nal”, talvez ele precisasse ser realizado de forma manual ou híbrida, 
em que técnicas que exigem o contato direto com o material fizes-
sem, necessariamente, parte do desenvolvimento do trabalho como 
a colagem, o desenho, a manipulação dos volumes do papel com 
cortes e dobras, entre outras.

Dito isso, seguimos para o estudo das técnicas ditas “arte-
sanais”, a fim de aprofundar mais essa análise. O que define uma 
técnica como “artesanal”? Nesse caso, entendemos que atualmente 
existe a utilização recorrente deste termo como uma generalização 
que englobaria tanto as técnicas que implicam um trabalho ma-
nual, quanto as técnicas tradicionais que não necesariamente são 
manuais, ou até mesmo as técnicas rudimentares, rústicas e toscas. 
Como exemplo, podemos citar a técnica da tipografia. Os tipos 
utilizados foram produzidos por máquinas, a composição das ma-
trizes de texto pode ser feita manualmente, e a impressão dessas 
matrizes pode ser realizada manualmente ou com o uso de prensas 
manuais, mecânicas ou até automáticas. É um sistema extrema-
mente elaborado, ainda que possa parecer rudimentar aos olhos 
leigos. Dessa forma, por ser uma técnica tradicional de impressão, 
já obsoleta industrialmente e hoje destinada a projetos de peque-
na tiragem, é considerada artesanal, ainda que envolva a utilização 
de máquinas. Outro exemplo: observamos a técnica de gravura em 
relevo, como a xilogravura ou a linoleogravura. Suas matrizes po-
dem ser elaboradas manualmente, assim como sua impressão, mas 
ainda que utilizemos máquinas de corte a laser para produzir a gra-
vação das chapas de madeira e em seguida essas matrizes sejam im-
pressas em prensas elétricas, essa técnica é considerada artesanal. 
Ou seja, a escala em que a técnica é utilizada, o intuito do seu uso, 
o meio que ocupa, como o artístico ou o caseiro, bem como sua 

carga histórica, são fatores importantes na definição de seu caráter 
“artesanal”. Em oposição ao termo “industrial”, hoje, certamente as 
técnicas da tipografia e da xilogravura são consideradas artesanais, 
mas, nem sempre foi assim. É importante observar a fragilidade 
deste termo e a necessidade da sua constante contextualização, já 
que estamos aqui falando de tecnologia. O que é considerado arte-
sanal hoje, ontem não o era, como a xilogravura. Assim como o que 
era industrial ontem, hoje é considerado artesanal, como os tipos 
móveis de chumbo.

Poderíamos nesse momento perguntar: 1) Do ponto de vista 
literal, para que uma técnica fosse considerada totalmente artesa-
nal, seria necessário que todos os aspectos da sua manipulação e 
produção fossem artesanais, desde os materiais que a compõem até 
seu modo de utilização? No caso da serigrafia, por exemplo, em 
que, na maior parte dos casos, a tela é gravada a partir de um fotoli-
to elaborado digitalmente, a impressão, por sua vez, pode ser reali-
zada manualmente. 2) Essa mistura da natureza dos procedimentos 
pertencentes a uma mesma técnica faria com que ela perdesse seu 
mérito artesanal? Não obrigatoriamente. O termo “artesanal” pa-
rece ser um comum acordo contemporâneo, ainda que não seja ne-
cessariamente literal ou correto, do ponto de vista dos dicionários 
brasileiros. Assim como o termo “independente”10 pode não ser 
preciso literalmente, este funciona como uma convenção. O artesa-
nal e o independente, então, são termos que remetem a um univer-
so específico, a um repertório atual.

A partir dessa reflexão, a grande diferença entre um trabalho 
de design artesanal e um industrial, seria o tempo destinado aos 
processos criativos e a interação entre o fazer e o pensar durante o 
processo do projeto. Nesse caso, não estamos falando de métodos 
experimentais ou não, mas sim, na prática das ferramentas utiliza-
das para o desenvolvimento de desenhos, de projeto, de diagrama-
ção, de volumes e, principalmente, na prática manual que traduz 
o pensamento criativo para o âmbito material. Dessa forma, um 
processo artesanal no sentido criativo exige um tempo distinto do 
industrial, um tempo que é a soma do indivíduo com as técnicas 
utilizadas e inúmeros fatores que surgem da manipulação de ma-

10 
Termo analisado 
na primeira parte 
desta pesquisa, 
na sessão sobre a 
experimentação 
gráfica hoje.
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teriais físicos e não digitais. Esse tempo, então, é evidentemente 
mais demorado que o tempo praticado na indústria. Um processo 
de projeto artesanal, ainda que resulte numa produção industrial, 
vai exigir um esforço consciente de pensamento por intermédio 
das mãos. Esse trabalho manual pode ser entendido como a cons-
trução de protótipos, de bonecos, de desenhos, estudos volumé-
tricos, e assim por diante. Ainda, o processo de criação artesanal 
pode resultar na produção também artesanal de um artefato, de um 
livro, o que já adiciona uma outra camada para o fator tempo, que 
é a questão da tiragem. Durante essa pesquisa, observamos a partir 
da revisão bibliográfica, das entrevistas e da própria prática, que 
a definição da quantidade de cópias resultantes de matrizes afeta 
drásticamente todo o processo de projeto. 

A definição da tiragem de um livro, geralmente, é o que 
indica se este objeto será produzido artesanal, híbrida ou indus-
trialmente. A redução das tiragens pode propiciar a aplicação de 
diversas técnicas artesanais, ainda que haja uma articulação entre 
o digital e o manual. Dessa forma, o engajamento do designer de 
livro com as técnicas e procedimentos artesanais, liberta os proje-
tos das limitações impostas pelo mercado editorial e pela indús-
tria gráfica. Ainda que estes ofereçam inúmeras possibilidades de 
impressão e acabamento, estes recursos ficam limitados a projetos 
com orçamentos mais generosos. Por fim, além de enriquecer visu-
almente os artefatos e agregar questões táteis ao objeto, as técnicas 
artesanais emancipam o autor de um projeto, oferecendo uma ri-
queza de ferramentas gráficas e recursos criativos na composição 
de livros, sejam quais forem as suas definições. A seguir, proponho 
a definição de um tipo de livro específico, identificado no decorrer 
dessa pesquisa como “livro de designer”.

4.3. 
sobre o 
livro de
designer

Nesta última sessão de reflexões da dissertação, enfim, buscarei de-
talhar e justificar o que venho denominando como “livro de designer”. 
A definição proposta é um esforço de colocar em palavras o objeto es-
tudado, no sentido de expandir sua compreensão e aprofundar o as-
sunto. Da mesma forma, ressalto que não pretendo propor um termo 
definitivo, com o intuito de limitar a utilização e estudo futuro sobre 
estas questões. Com essa intenção, desenvolvi o diagrama a seguir a 
fim de esclarecer e mapear os fatores que contribuem para a definição 
de um objeto como “livro de designer”. A seguir, explorarei cada um 
desses aspectos – autoria, campo, objeto –, procurando traçar relações 
com as questões da experimentação gráfica e das técnicas artesanais, 
amarrando, por fim, os conteúdos levantados nessa pesquisa. 

O aspecto da autoria pode ser destrinchado em duas questões 
principais para esta análise: 1) Quem é autor de um livro? 2) Como 
esse autor se identifica? Sobre a primeira questão, é importante reco-
nhecer que no mercado editorial convencional o lugar do designer é 
destinado ao projeto, comumente delegado ao segundo, e até terceiro 
plano no quesito autoria. Em geral, o autor do texto vem em primeiro 
lugar, como dono do livro, o ilustrador (se houver), vem em segundo 
lugar e o designer em terceiro, como autor do projeto. 

Cada vez mais é entendido que o livro é um objeto de autoria 
compartilhada, porém, ainda sim, a própria hierarquia tipográfica já 
indica certas contradições dessas tendências. Explico: O nome do au-
tor do texto costuma aparecer na capa do livro, o do ilustrador cos-
tuma aparecer na folha de rosto e o do designer costuma aparecer na 
última página, ao lado do colofão e ficha catalográfica. Ali também 
estão os nomes dos editores, revisores, técnicos, etc. Se essa autoria é 
compartilhada, então notamos uma certa contradição na imposição 
de uma hierarquia entre os nomes dos profissionais.
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Já no meio independente, a questão da autoria é muito mais 
fluida, devido aos diversos fatores econômicos, sociais e culturais ca-
racterísticos a esse contexto11. Vemos, então, o designer encontrando 
espaço para desenvolver projetos autorais, onde assume diversas ou-
tras funções, seja por necessidade, seja por vontade própria. O re-
conhecimento da autoria de um livro, por parte do designer, pode 
provocar a reflexão sobre a sua própria função, bem como os possí-
veis desdobramentos dessa atividade, para além do projeto. 

Partindo do termo “livro de artista”12 como base para apro-
fundamento, reforçamos que, de acordo com a bibliografia estuda-
da, este termo pode ser entendido como um livro de autoria de um 
artista, propriamente dito. Não cabe a essa dissertação definir o que 
seja ou não um artista, mas entendemos que haja funções mais carac-
terísticas a determinadas áreas. Assim como funções de projeto são 
características da área de design, funções poéticas são características 
do campo das artes, que engloba as artes plásticas, visuais etc. Ou seja, 
entendemos que os profissionais, ainda que assumam um título espe-
cífico de “artista” ou “designer” (por questões práticas, burocráticas ou 
simbólicas) têm liberdade para assumir funções características tam-
bém de outras áreas. Dessa forma, concluímos que um livro de artista 
possa ser fruto do trabalho de um profissional intitulado designer mas 
que, para um determinado projeto, exerceu funções artísticas. Conse-
quentemente, o inverso também é possível. Um artista visual que se 
propõe a assumir funções da área do design, pode desenvolver um 
“livro de designer”. Porém, com o intuito de delimitar a questão com 
mais clareza, para esta pesquisa foram selecionados projetos em que o 
autor é intitulado como “designer”. Então, encerrando essa discussão, 
reforçamos que a questão da autoria é um dos principais fatores que 
contribui para a definição do objeto como “livro de designer”. 

Partindo para o próximo aspecto do diagrama denominado 
“campos”, observamos a intrínsica relação da autoria com o proces-
so da feitura do livro como um todo. Ressaltamos, então, a relação 
do designer com os diversos campos com os quais trava contato du-
rante esse desenvolvimento. O designer editorial normalmente já se 
articula com diversas áreas na concepção de livros, independente do 
intuito do projeto. Espera-se que o profissional estude o conteúdo li-
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p. 104
Livro de designer.
Fonte: Julia 
Contreiras 

11 
O contexto 
independente foi 
detalhadamente 
estudado na parte 
1 dessa disertação, 
na sessão 
“experimentação 
gráfica hoje”.

12

Com apoio na 
bibliografia, o 
assunto já foi 
brevemente 
apresentado 
na parte 1 da 
pesquisa, na sessão 
sobre conceitos e 
teorias.
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terário para propor um projeto, dialogue com artistas na articulação 
de um projeto com ilustrações, trabalhe em conjunto com os editores 
e assim por diante. Mas, nesses casos específicos, em que o desig-
ner participa na proposição de um livro ou quando age como autor 
principal, observamos um engajamento muito mais profundo nesses 
campos, não só no sentido de diálogo, mas no sentido de assumir 
determinados papéis para além do projeto, desempenhando de fato 
as funções da escrita, do desenho, da edição e da técnica. 

Esse envolvimento com os campos que permeiam o livro pode 
acontecer em diferentes níveis e com diferentes intenções. Assumir 
o papel do ilustrador, por exemplo, pode trazer para o designer uma 
maior compreensão sobre traduções entre a linguagem verbal e a 
imagética. Por sua vez, assumir o papel de editor pode dar a liberda-
de de manipulação do texto como um dos componentes do projeto e 
não, necessariamente, como foco principal do livro. Assim, lançar-se 
em novas funções pode promover uma expansão dos campos e dilui-
ção de suas fronteiras, integrando as áreas de atuação. 

Sobre o último aspecto do diagrama, falamos agora do objeto 
segundo seu caráter material e simbólico, buscando compreender o 
que são fisicamente e o que representam. Fora as questões de autoria 
e campos já exploradas, poderíamos ainda perguntar: o que difere 
um livro convencional de um livro de designer? A partir dessas re-
flexões anteriores, considero que o livro de designer seja aquele que, 
necessariamente, combine a autoria de um designer com um proces-
so criativo intenso que resulte num objeto capaz de representar um 
projeto experimental, do ponto de vista tátil, visual e simbólico. Sen-
do assim, não é possível nomear um objeto como “livro de designer” 
analisando somente sua forma física. Para tanto, como demonstrado 
nessa dissertação, é necessário analisar todo o contexto que resultou 
num determinado artefato. 

Indo além, ainda surge outra questão que é: havendo um de-
signer no desenvolvimento do projeto do livro, não seriam todos os 
livros, livros de designer? De acordo com essa reflexão, não. Para essa 
finalidade, considero que o envolvimento do designer, ou daquele 
que desempenha essa função, deva ser profundo, com uma intenção 

experimental, e que o resultado material e simbólico estejam mais 
próximos do que se entende como “registro”, “obra”, “modelo” (ter-
mos relacionados ao processo) e, menos próximos do que se entende 
como “mercadoria”, “publicação” ou “produto” (termos relacionados 
ao objeto como resultado). 

Chegando ao final das reflexões, proponho entender o “livro 
de designer” como o lugar da experimentação gráfica, onde é possí-
vel trabalhar com as diversas variáveis do mundo do livro. Esse lugar 
permite a interloculação entre as técnicas gráficas, a exploração do 
vasto campo da edição, o intercâmbio com o mundo das artes visu-
ais, a aplicação dos meios de produção e, por fim, o desenvolvimento 
de narrativas autorais e o enriquecimento profissional. A ocupação 
desse lugar-livro permite ao designer experimentar aprendendo, 
pensar fazendo e renovar experimentando, revolucionando, assim, a 
si mesmo e ao campo do design. 
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5.0. 
considerações 
finais

DO qUE FOI FEITO
A pesquisa buscou esclarecer e aprofundar os temas contidos na ex-
perimentação gráfica em projetos de livros artesanais de uma ma-
neira exploratória. Essa dissertação é fruto de uma pesquisa que foi 
realizada ao longo de dois anos de trabalho, em que teoria e prática 
foram unidos na aplicação de um método misto. Na primeira parte 
da pesquisa, voltada para a teoria, foram realizadas revisão biblio-
gráfica, entrevistas e análise de obras de referência, a fim de estabe-
lecer o recorte e delimitar os conceitos e teorias acerca dos assuntos 
apontados. Dessa forma, realizamos um primeiro estudo das refe-
rências históricas e do contexto atual. Este conteúdo foi organizado 
em três tópicos principais, identificados como “conceitos e teorias”, 
“estado da arte” e “experimentação hoje”. 

A segunda parte da pesquisa, iniciada em paralelo à primeira 
etapa teórica, se resumiu na realização de experimentos práticos e 
elaboração de reflexões. Foram aplicadas questões levantadas duran-
te a revisão bibliográfica e entrevistas a fim de atingir resultados de 
outra natureza, que não abstratos, mas materiais. Este conteúdo, por 
sua vez, foi organizado em três tópicos principais, denominados como 
“prática I”, “prática II” e “reflexões”. Ao longo desse processo foram en-
contradas diversas dificuldades na conciliação de um método misto, 
porém, acreditamos que os resultados finais gerados apresentam uma 
avaliação positiva da pesquisa, ainda que seja um trabalho inicial e que 
muito ainda possa ser complementado e aprofundado.
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DOS RESULTADOS
Como fruto da primeira parte da pesquisa, resultado direto do ma-
terial levantado nas entrevistas e estudo bibliográfico, foi possível 
sistematizar, analisar e divulgar conteúdo original sobre livros arte-
sanais brasileiros, bem como dos profissionais que atuam nessa área. 
Dentre eles, a organização e publicação do trabalho de Cecília Jucá 
parece ter sido a contribuição histórica mais relevante dessa pesqui-
sa, já que resgatou a sua trajetória como designer e suas contribui-
ções para história do design brasiliero. 

Do ponto de vista geral da pesquisa, foi possível tecer refle-
xões como resultado de uma análise de todo o conteúdo levantado 
durante os dois anos, tanto teórico, quanto prático. Dentre os três 
grandes temas dessa pesquisa, elaborei esclarecimentos do que viria 
a ser um processo de experimentação gráfica, do ponto de vista do 
design. Nele, foi possível identificar os principais fatores que con-
tribuem para esse processo e quais os níveis de profundidade de um 
trabalho experimental. Em seguida, do ponto de vista do artesanal, 
apliquei a teoria ao trabalho de design, não somente do ponto de 
vista técnico mas também criativo. Por último, com um olhar para o 
livro-objeto, elaborei a definição de “livro de designer” que dá lugar 
ao lado artístico e poético do profissional de design.

DOS DESDOBRAMENTOS
Como desdobramento dessa pesquisa, acredito ser possível incenti-
var a relação do designer com a construção do livro como um todo, 
como um objeto de alta complexidade que extrapola as questões 
racionais de projeto. Considero este objeto como pertencente a uma 
autoria compartilhada, onde há espaço para todos e para todas as fa-
cetas contidas na profissão do designer. Dessa forma, espero que as 
reflexões desenvolvidas nesse trabalho contribuam para a comunidade 
acadêmica, principalmente no que tange o ensino do design por meio 
da prática, onde é possível abrir mais espaço para a experimentação.

Como possível continuidade dessa pesquisa, procurarei ex-
pandir os conceitos trabalhados para o ensino do design do livro por 
meio do patrimônio gráfico, reforçando a importância dos espaços 

criativos dentro da universidade e do contato direto do aprendiz com 
os materiais e técnicas artesanais. Para tanto, como próximo passo, 
acredito ser necessário transpor as atividades práticas de pesquisa 
para além do trabalho autoral e pessoal, aplicando os conceitos da 
experimentação em determinados grupos, simulando situações de 
ensino do design por meio da prática. Assim, será possível aprofun-
dar o estudos desses processos, consolidando teorias mais consisten-
tes e aplicáveis ao campo do design.
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