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Resumo

Criar um ritual de trabalho (ao vivo) em torno da produção gráfica 
usando técnicas artesanais de impressão (serigrafia e tipografia), 
gerando peças gráficas com conteúdo poético “sugerido” pelos 
usuários do espaço.

Objetivos gerais

Por meio de uma unidade de trabalho móvel que possa circular em 
diferentes locações do CCSP, pretende-se sensibilizar os usuários do 
espaço para uma pratica gráfica manual que traga consigo a ampliação 
de um discurso poético através das peças gráficas produzidas.

Trabalharemos em diferentes locações (previamente sinalizadas aos 
usuários) e em áreas como a recém-criada folhetaria ou mesmo a 
gráfica funcional do CCSP, revelando alguns de seus “bastidores” ainda 
desconhecidos pelo publico em geral.



Pretende-se interagir com o publico flutuante do CCSP por meio de 
uma ação de produção gráfica periódica e também da impressão de 
novos conteúdos sobre suportes gráficos usuais, tais como envelopes, 
formulários, restos da indústria gráfica, ou mesmo descarte (ephemera 
gráfica) da própria instituição.

Sugere-se que o conteúdo gráfico sobreposto a ephemera gráfica seja 
textual: Palavras, frases, pequenos conteúdos poéticos, etc.

Todas as peças gráficas que fizerem parte do projeto, desde a 
divulgação do mesmo até os produtos finais, serão confeccionadas à 
vista dos usuários em espaços como o foyer da biblioteca, foyer do 
teatro, folhetaria, gráfica CCSP, em oficinas abertas, onde a mediadora 
trabalhará à vista do publico, convidando-o a participar da elaboração 
do conteúdo poético ou da “manualidade” envolvida no processo. As 
peças produzidas durante a ação serão de livre acesso e distribuição 
gratuita aos interessados durante os períodos de trabalho.

Justificativa

Experiências anteriores

Este projeto se apropria de uma experiência que se desenrolou de 
forma espontânea no SESC Pompéia durante três meses do ano de 
1996. A presença de uma maquina de fotocópia colorida na área de 
convivência do SESC – previamente usada para um workshop de en-
cadernação artesanal – gerou uma demanda dos usuários pelo espaço 
que resultou na publicação do livro e do painel “Maior de 65 anos”. 

Percebendo o interesse da comunidade, fiz um convite aberto ao gru-
po de terceira idade do SESC, informando-o que eu estaria disponível 
duas tardes por semana para reproduzir fotos e documentar as histo-
rias das imagens de cada participante. Já no primeiro dia, tínhamos 
filas enormes e, aos poucos, o grupo foi se consolidando durante os 
encontros vespertinos em torno do equipamento de reprodução de 

imagem e, posteriormente, num ambiente de oficina de cartonagem 
para confeccionar os “módulos” que preencheram uma parede de 9 
metros lineares com as imagens coletadas. Após três meses de traba-
lho intenso, lançamos o livro e inauguramos oficialmente o painel. A 
experiência foi riquíssima para ambas as partes e graças a esse projeto 
fui selecionada para uma residência artística na Cité Internationale des 
Arts em Paris, no atelier do banco Icatú (Prêmio Icatú de Artes).

Resultados esperados

Assim como o projeto “Maior de 65 anos”, que resultou de uma 
demanda espontânea gerando produtos não previstos inicialmente 
pela ação, o presente projeto parte da mesma premissa.

Pretendemos inicialmente gerar peças gráficas impressas in loco 
que, a partir do desenrolar das atividades, contenham conteúdo 
sugerido pelos participantes da ação. Inicialmente, não vislumbramos 
resultados claros e precisos, mas acreditamos que o processo pode 
levar a criações surpreendentes, ainda que por ora desconhecidas.

Procedimentos metodológicos

Ações periódicas através de instalação site specific em diferentes 
espaços do CCSP com ambientação uma oficina de impressão.

Desenvolvimento inicial de material Grafico “teaser” chamando o 
usuário para o projeto em sessões de impressão abertas em áreas 
como foyer da biblioteca, foyer do teatro entre outros.

Alternancia das ações entre dias da semana e fins de semana, visando 
trabalhar públicos diferentes. 

As ações serão inicialmente baseadas no ambiente produtivo, 
limitando-se a mediadora a atuar como performer/impressora/
narradora, Outros métodos e procedimentos serão definidos durante 
a vivência em função da resposta positiva do publico as ações.



Proposta de Plano de trabalho

Ações 2 vezes por semana + 2 domingos por mês, pré-agendadas 
e divulgadas em “totens” (varais de apartamento), com material 
gráfico chamando a atenção do o usuário para a participação. O 
material gerado a cada ação é disponibilizado imediatamente ao 
publico passante.

Total de 48 ações de 3 horas cada:

- 6 ações iniciais: “A palavra do dia” (teaser)

Palavras escolhidas pela mediadora impressas sobre suportes de 
escritório (envelopes, calendários, etc.) atuando como “teasers” para 
o projeto.

Suportes para impressão de escala “pequena” (elementos “de bolso)

- 16  ações “Com você: a palavra” 

Quando se constatar que os usuários já estejam integrados às ações, 
interagindo e sugerindo conteúdos, trabalharemos suportes para 
impressão de escala Média (elementos de mesa, formato documento).

- 16 ações “A palavra é sua”

Quando os usuários já estiveram integrados às ações com conteúdo 
e estejam atuando junto a mediadora no processo de confecção das 
peças, será fornecido a eles suportes para impressão de escala Média 
(elementos trazidos pelos usuários, mídia impressa e/ou descarte da 
industria gráfica)

- 10 ações “Caça palavras”

Ação conjunta na confecção, escolha e interação entre os conteúdos 
impressos. Organização da coleção de ephemera gráfica com uma 
nova poética visual a partir dos diferentes elementos produzidos 
durante as ações.

Como anteriormente mencionado, a metodologia e estratégias de 
atuação serão redefinidas no decorrer do projeto em função da adesão 
e diferentes demandas do público-alvo. 

Conclusão

Pretende-se que ao final das 48 ações desta experiência em mediação 
artística no CCSP,  tenhamos uma coleção de elementos gráficos  que 
remetam os usuários a um momento de desaceleração face aos processos 
digitais e as telas em movimento que cada vez mais se fazem presente na 
vida cotidiana. 

Imagina-se também que a geração de um conteúdo textual espontâneo 
traga aos usuários lampejos de expressão poética durante as ações, assim 
como a ampliação de um discurso poético visual quando os impressos e 
começarem a circular aleatoriamente pela cidade.

Quem sabe se ao final deste projeto de mediação artística não tenhamos 
uma demanda para a formalização de um núcleo editorial artesanal do 
CCSP? Fica a pergunta.



Materiais

- Unidade “móvel” de impressão serigrafica de caráter móvel e de 
fácil deslocamento
A imagem da unidade móvel serigráfica “The mobile silk screen 
cart” é meramente ilustrativa e é de autoria de Mike Slattery, para a 
exposição “Printervention”. (Chicago Tourism Center Gallery, 2010).

- Telas, filmes e tintas (parceria Genesis Tintas Serigraficas).

- Totens para display do material gráfico produzido 

- Suportes gráficos para impressão, tais como envelopes, formulários, 
restos da indústria gráfica, ou mesmo descarte (ephemera gráfica) da 
própria instituição.

Apoio técnico para a operação da máquina minerva tipográfica da 
folhetaria.


