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uma IntroDução à lInguagem gráfIca Por meIo 
De recurSoS alternatIvoS

francISco joSé marIngellI

Descrição dos minicursos de impressão de relevo, estêncil e de serigrafia (direta), apresentados no 

Congresso. As técnicas foram apresentadas utilizando-se de recursos alternativos e de fácil acesso, 

enquanto recursos tradicionais, o que facilita a prática da gravura no contexto da escola pública. As 

modalidades de gravura serão apresentadas em suas etapas: preparação do desenho, gravação, entin-

tagem e impressão. O desenvolvimento do trabalho prático culmina com a fusão das técnicas alterna-

tivas visando à obtenção da gravura em policromia.

reSumo

IntroDução
Os minicursos têm o objetivo de utilizar os re-
cursos das experimentações gráficas como a im-
pressão do relevo e da superfície plana. 
Serão apresentadas e demonstradas duas moda-
lidades de impressão que poderão ser utilizadas, 
tanto de forma separada quanto agregada.
O público alvo é composto principalmente por 
estudantes de educação artística que num futuro 
breve estarão ministrando aulas para crianças e 
adolescentes dentro do ciclo do Primeiro Grau.
Principais tópicos abordados:

a)  conduzir  experimentações de caráter prá-
tico, mas devidamente relacionadas às ori-
gens da gravura no Ocidente e seus víncu-
los com a história do papel e a invenção da 
imprensa (século XV / Alemanha / Gutem-
berg);

b)  estimular os alunos a desenvolver um voca-
bulário gráfico que possa se constituir num 
meio de expressão de suas vivências;

c)  proposição de projetos (trabalhos) individu-
ais e coletivos;

d)  utilizar materiais facilmente disponíveis no 
âmbito da escola pública, tais como, tintas 
guache, pigmentos, papel cartolina, canson, 
sulfite, tesouras sem ponta, goma arábi-
ca e outros. A simplicidade dos materiais  
não interfere nos resultados estéticos que 
são bastante satisfatórios e superiores ao 
esperado,conforme experiências relatadas 
por professores que se utilizaram destas es-
tratégias. A orientação e discussão com os 
alunos se dariam, não sobre os  materiais, 
mas nas possíveis articulações de elemen-
tos, julgando-se as hipóteses em si e esco-
lhendo aquela que melhor espelhe a concre-
tização de uma idéia.

e)  a etapa de impressão, ponto culminante na 
invenção de uma peça, de um trabalho gráfi-
co terá execução manual, primordialmente.

f)  como estratégias de experimentação, duas 
modalidades foram escolhidas, sendo a pri-
meira a gravura em relevo originada na xilo-
grafia. Porém, nesse caso a matriz de madei-
ra é substituída por matrizes em suportes 
rígidos, revestidos com gesso (para criar 
uma superfície que possibilite a incisão). 
Por fim, teremos a modalidade de impressão 
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planográfica com o estêncil (moldes vaza-
dos) e serigrafia com desenho direto sobre 
a tela.

g)  Experimentar a monocromia e a policromia;

h)  Relacionar a arte da gravura com o desenho 
e com a pintura através do uso das cores.

mInIcurSo De gravura em relevo

A introdução da técnica da gravura em relevo 
terá como matriz (suporte) uma fina madeira 
compensada ou um duratex. As placas são reves-
tidas com uma camada de gesso ou de massa 
corrida, aplicada uniformemente com o auxí-
lio de uma espátula ou régua.

Quando a camada de gesso estiver totalmente 
seca, aplica-se uma demão de nanquim preto 
puro. Pode-se então dar início à etapa da gra-
vação, da abertura dos sulcos com instrumen-
tos improvisados: pontas de canetas, tesou-
ras arredondadas, pregos, cabos de pincéis e 
outros. Em suma, é necessário que as pontas 
produzam sulcos, sinais e raspagens na super-
fície lisa do gesso.

Antes de dar início à etapa de impressão a 
tinta guache, esta deverá ser preparada adi-
cionando-se pigmento do tipo xadrez até que 
a mistura adquira uma consistência densa, po-
rém ainda plástica, passível de ser estendida 
com rolinhos de espuma. 

Falamos aqui de impressão com tinta à base 
d’água (guache) que substitui a tinta de offset 
(à base de óleo), a qual requer uma manipula-
ção complexa.
Ainda antes da entintagem, há a preparação 
do papel que é mergulhado em uma bacia com 
água por um tempo breve (30 segundos); a 
secagem do papel é feita intercalando-o entre 
folhas de jornal,friccionando-as.

A entintagem é precedida pelo umedecimento 
com água, da matriz revestida de gesso.

Após a entitagem, o papel úmido é colocado sobre 
a matriz, sendo o seu dorso vigorosamente pres-
sionado com uma “boneca” de tecido macio. Para 
que o papel úmido não se desgaste, faremos a pro-
teção do seu dorso com uma folha de sulfite.

As preparações da matriz e do papel, assim 
como a etapa de impressão, devem ser rea-
lizadas rapidamente, evitando-se que papel 
e tinta venham a aderir sobre a superfície da 
matriz. Deste modo se encerra a experimenta-
ção com a monocromia.

mInIcurSo De SerIgrafIa 
(forma DIreta)
Procura-se destacar a vocação pictórica da se-
rigrafia, como também sua utilização dentro do 
contexto da publicidade e da comunicação visual 
em geral.
Na serigrafia “direta” será feito um desenho ou 
um decalque de um desenho na tela de poliéster 
com trama de 40 fios (essa tela deve ser esticada 
e fixada em um bastidor de madeira com perce-
vejos ou com grampos). 

O desenho é realizado com pastel oleoso pelo 
lado interno da tela, sendo que, retoques serão 
necessários no lado oposto.
Para proteger a as áreas não desenhadas (as áre-
as brancas da estampa impressa) , a matriz deve 
receber uma aplicação de uma fina camada de 
goma arábica, aplicada através de uma canaleta 
ou de uma régua nos dois lados da tela. 

Com o auxílio de secadores de cabelo,  acelera-
mos a secagem da tela e damos início ao processo 
de “abertura” das áreas por onde a tinta passará.
As áreas que não estiverem desenhadas com o 
pastel  não serão “abertas” com a fricção do teci-
do ou estopa embebidos em solvente (aguarrás).
Obtendo-se o desenho vazado na tela, executa-
mos a impressão, tendo antes fixado a tela em 
um suporte com dobradiças e por sua vez, este 
suporte é fixado à mesa com grampos metálicos.
A impressão se faz com rodos de poliuretano em 
passagem única e com a tinta serigráfica, à base 
de solvente.

mInIcurSo De eStêncIl
A prática do estêncil tem relação direta com a ex-
pressão do grafite, isto é, representa um dos re-
cursos utilizados pelos grafiteiros na arte mural.
Com este procedimento, os limites da imagem se 
expandem,  a escala pequena como a escala mu-
ral são potencializadas simultaneamente. 
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A matriz poderá ser composta por um cartão de 
gramatura pesada (duplex, couro, capas duras de 
cadernos, blocos e etc) ou chapas radiográficas 
descartadas.
Independemente da qualidade do suporte; cartão 
ou chapa, o desenho será marcado a lápis, caneta 
esferográfica ou caneta de tinta permanente.
A orientação chamará a atenção para a constru-
ção do desenho, a partir de uma síntese de linhas 
e massas, unidos através de “pontes” que impe-
dirão que a matriz se fragmente em múlti-
plos pedaços.

Os cortes que construirão os vazados (esti-
letes, tesouras) incidirão diretamente sobre 
as linhas e massas que correspondem aos 
pretos do desenho.
As áreas intocadas do estêncil bloquearão a 
passagem da tinta. 

A tinta utilizada na impressão é o guache, prepara-
do com pigmento, aplicado com rolos de espuma.

Do emPrego DaS coreS e fuSão DaS 
técnIcaS
As matrizes feitas com o emprego do estêncil 
têm execução mais fácil, deste modo numa ex-
ploração de policromia, representam o meio dire-
to para que outras cores sejam agregadas a uma 
gravura, sendo que o preto está destinado à ma-
triz de relevo ou à matriz serigráfica.

Matriz de Relevo + Matriz de Estêncil

As matrizes de estêncil seriam confeccionadas, a 
partir de impressões em relevo (das matrizes re-
vestidas de gesso) feitas em papel jornal umede-
cido e transferidas imediatamente para o cartão.

A cor empregada através do estêncil complemen-
ta o preto impresso através da matriz de relevo.

Serigrafia + Estêncil

Esta soma se faz de modo natural, já que ambas 
são modalidades planográficas de impressão. 
Uma vez obtidos os vazados na tela serigráfica, 
procedemos à impressão direta sobre o cartão; 
neste caso não há necessidade de uma impressão 
intermediária que evite a inversão da imagem (o 
estêncil pode ser invertido,no momento que é so-
breposto à serigrafia). 

concluSão
O ponto de partida fundamentado no uso de 
materiais simples, facilmente encontrados no 
contexto da escola pública, também resulta em 
trabalhos de grande valor estético. 
É importante o papel do orientador na for-
mulação das hipóteses de trabalho e nos 
seus  virtuais  desdobramentos. 
Verificam-se as possibilidades de confluên-
cia dos diferentes processos de gravação e 
impressão enquanto meio de expressão grá-
fica, seja ela de caráter monocromático ou 
policromático.
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eDIção De Som e Imagem

genéSIo marconDeS júnIor

Edição é o processo de corte e montagem de som e imagem em meio digital. Esse processo é necessário 

pois, ao contrário do que acontece em peças de teatro, os filmes normalmente são gravados em partes, 

divididos por cenas e tomadas que são feitas diversas vezes e por diferentes ângulos. Editar um filme 

ou vídeo não se limita apenas em escolher as melhores cenas, é nessa fase que são inseridos efeitos 

especiais, trilhas sonoras e legendas.

reSumo

PóS-ProDução

Durante a feitura de um projeto audiovisual, 
a etapa de pós-produção é a responsável pela 
montagem final, na qual as imagens e o áudio 
já captados são editados e mixados.
A edição digital é a forma mais predomi-
nante do mercado, no meio profissional é 
comumente chamada de edição não-linear, 
pois graças aos recursos digitais é possível 
escolher partes, cortar cenas, inserir efeitos, 
entre outros recursos que podem ser execu-
tados e aplicados a qualquer momento sem 
comprometer as partes já terminadas.

montagem e eScolha De ImagenS

Lembrando que os trabalhos audiovisuais são 
captados fora de ordem cronológica, o traba-
lho agora será o de compreender todo o ro-
teiro do filme, ler as planilhas de produção 
para assim realizar um primeiro corte, colo-
car todos os planos em ordem da maneira 
como prevista pelo roteiro e eliminar planos 
errados ou que não devem ir para a versão 
final. Em um segundo corte, ou seja após o 
filme estar em ordem cronológica da trama 
do roteiro, o editor, muitas vezes, junto com o 
diretor trabalham no afinamento do produto 
audiovisual, dando ritmo e outras caracterís-
ticas que o diretor vê necessárias.

Um editor além dos conhecimentos técnicos: 

deve ter embasamento artístico para ajudar 
o diretor na escolha de melhores enquadra-
mentos e seleção de seqüências que devem 
ser cortadas ou adicionadas, assim como na 
duração de planos e cenas.

áuDIo e a mIxagem

O áudio em um filme, ou vídeo, ou qualquer 
outro trabalho audiovisual, é tão importan-
te quanto a imagem. Não se pode cometer o 
erro de pensar nos efeitos sonoros e trilhas 
sonoras apenas na edição do projeto.  O áu-
dio, assim como a imagem, deve ser captado 
com alta qualidade, seja som direto, dubla-
do, diegético, ou trilha sonora.  No momento 
da edição, o áudio é aplicado nos momentos 
estabelecidos e mixados para manterem uma 
certa linearidade.

eDIção De Som e Imagem

Existem diversos software e hardware dispo-
nibilizados no mercado para edição.  Nessa 
oficina/curso será usado como exemplo de 
aplicação de conceitos o software Final Cut 
Pro e o hardware iMac G5.  Mas, mesmo dian-
te das facilidades tecnológicas, o trabalho de 
edição é sempre executado por um número 
considerável de pessoas na equipe, pois são 
muitos detalhes a serem pensados para for-
mar um todo uniforme de imagem e som.
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o valor DaS marcaS

marcuS vInícIuS monteIro gonçalveS

Muitas marcas valem, vendem e são mais importantes que os produtos que representam. O marketing, 

a publicidade e a propaganda aliadas ao design se valem cada vez mais do Valor das Marcas, organi-

zados em um processo de Branding, relacionando e construindo identidades, entre atributos e atitudes 

dos produtos lançados no mercado.

reSumo

algunS conceItoS De marca e De branDIng

“Uma marca é um pacote, para que o •	
cliente tenha uma experiência completa 
com o produto”.
“Uma marca simplifica o processo de com-•	
pra, por diferenciar um produto em função 
de outros elementos além do preço”.
“É o conjunto de benefícios funcionais e •	
emocionais, atributos, experiências de 
utilização, ícones e símbolos, que em sua 
totalidade compreende o significado de 
um produto ou serviço”.

“BRANDING: A estratégia e ação cons-•	
cientes de transformar a oferta de um 
produto ou serviço em uma marca”.

Portanto, Marca pode ser vista como a represen-
tação simbólica de uma entidade, qualquer que 
ela seja, algo que permite identificá-la de um 
modo imediato: por exemplo, um sinal de pre-
sença, uma simples pegada. Na teoria da comu-
nicação, pode ser um signo, um símbolo ou um 
ícone. Uma simples palavra pode se referir a uma 
marca.

Branding é o trabalho de construção de uma mar-
ca, junto ao mercado. Sua execução é tomada por 
ações que posicionam a marca e divulgam a marca 
no mercado. Ações de Branding podem ser mani-
festadas e arquitetadas através do Brand Equity. 
Essa nova denominação se demonstra como um 
conjunto de recursos, inerente a uma marca, que 
se agrega ao valor de algo, proporcionando sha-
re por um produto ou serviço. A teoria do Brand 

Equity foi elaborada por David C. Aaker.

O conjunto de interações entre a marca e todos 
os seus públicos é chamado de Brand Equity. Uma 
dinâmica de relações que tem como objetivo po-
tencializar as percepções acerca de uma marca, 
que é fundamentada acima de tudo na cultura, 
visão e valores da empresa.

Um processo de branding não se faz apenas na 
gestão da marca, mas também na gestão dos 
seus produtos e em todos seus níveis de negó-
cios. Produto é algo que pode ser oferecido em 
um mercado para satisfazer a um desejo ou ne-
cessidade. Contudo é muito mais do que apenas 
um objeto físico. É o pacote completo de benefí-
cios ou satisfação que os compradores percebem 
que obterão, se adquirirem o produto. É a soma 
de todos os atributos físicos, psicológicos, simbó-
licos e de serviço.

Por exemplo, um fogão: a sua função aparente, de 
possibilitar o ato de cozinhar, é um benefício bá-
sico que nós tendemos a considerar como único. 
Mas o fogão traz muito mais: 

-  Design  = função estética e decorativa
-  Recursos = comodidade (acendimento 

automático)
-  Marca  = segurança, assistência téc-

nica etc.

A relação dos consumidores com as marcas de 
sua preferência é tão forte que existe uma ten-
dência em caracterizar esses “nichos”. Esses ni-
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chos são formados, pelo que podemos chamar 
de Nikepeople, Applepeople, Mercedespeople, 
Cokepeople, Pepsipeople  etc.

Para entender o Branding e o Brand Equity é ne-
cessário entender os Produtos representados pe-
las Marcas em seus diferentes níveis, sendo que 
um produto oferecido aos clientes pode ser visto 
em diferentes níveis. Produtos Níveis:

- Produto núcleo ou central: é o serviço essencial 
que o comprador está de fato adquirindo.

- Produto tangível: é constituído por suas carac-
terísticas, estilo, qualidade, marca e embalagem.

- Produto ampliado: é o produto tangível soma-
do aos diversos serviços que o acompanham, tais 
como: garantia, instalação, manutenção, entrega 
gratuita e outros.
Os aspectos tangíveis de um produto, são basica-
mente seus atributos físicos, como por exemplo:

- Tamanho
- Durabilidade
- Cor
- Modelo
- Peso
- Gastos Indiretos
- Embalagem
- Rotulagem
- Limpeza
- Variedade
- Personalização
- Design

Os aspectos intangíveis de um produto estão re-
lacionados às atitudes, ações, conceitos que esse 
produto, sua linha e marca, apresenta, reforça ou 
representa.

- Qualidade
- Reputação
- Capricho
- Posicionamento (marketing)
- Marca
- Instalação
- Pós-Venda
- Informações/Instruções
- Manutenção
- Garantias
- Devoluções
- Imagem
- Status

São três as características básicas de um produ-
to; mesmo que as variáveis envolvidas no Produ-
to sejam muitas, existem três pontos chaves que 
são de inegável importância em qualquer produ-
to e sua oferta; são eles:

qualIDaDe x aPreSentação (DeSIgn) x  marca 
(branDIng)
A marca deve criar uma ligação emocional entre o 
“consumidor”, o produto e a empresa. Para aten-
der essa expectativa no processo de Branding, 
existem Códigos Culturais,  “palavras-chave” 
que são utilizados e imediatamente associa-
dos a sensações, situações, escolhas e conse-
quentemente a Produtos ou Marcas.

Podemos perceber e apontar algumas mudan-
ças na direção do Branding, entre outros fa-
tores importantes, o fato de que as pessoas 
estão vendo cada vez menos os comerciais da 
TV aberta, por conta da Internet, da TV por 
assinatura etc. Portanto, os produtos (mar-
cas) devem estar dentro dos programas e não 
no intervalo da programação.

“30 segundos não funcionam mais, estamos di-
recionando uma fortuna para um veículo que não 
traz mais resultados” – America Express
Mediante esse novo cenário são necessárias 
ações inovadoras, que busquem e utilizem novos 
formatos, novas mídias, ou ainda, novas formas 
para processos e ações de Brand Equity. A seguir 
alguns exemplos de ações inovadoras:

O seriado Heroes teve a primeira tempo-•	
rada completamente traduzida e disponi-
bilizada gratuitamente na web, muito an-
tes do Universal, canal da SKY;
O filme “Uma lição de AMOR” com Sean •	
Pen tem a Starbuks praticamente como 
personagem, com um papel importante 
no enredo e desfecho da história;
No sucesso de Tom Hanks “Náufrago”, a •	
FedEx nunca desiste de procurar o funcio-
nário, suas encomendas e ao final do filme 
entrega o “pacote”;
No seriado Sex and the City, a Empresa •	
da Vodka Absolut contrata um episódio 
completo para o lançamento da Absolut 
Hunk .

Essas são ações diretas, onde as marcas estão 
inseridas no contexto e conteúdo da mídia, não 
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atuando como o Merchandising tradicional, mas 
construindo uma relação intensa e intrínseca aos 
acontecimentos, tendo assim uma importante e 
real oportunidade de criar identidades duradou-
ras para suas marcas e produtos.

Outro importante exemplo de novo espaço para 
atuação do Branding é a web, e seu novíssimo ter-
ritório é o Second Life, o mais novo desafio para o 
Branding on-line. São 6.5 milhões de usuários de 
30 mil por dia. Algumas ações de Branding no SL:

A cidade de Paris questiona possíveis tu-•	
ristas sobre suas expectativas para visitas 
à cidade;
A VW já faz testdrives e muita pesquisa •	
de opinião;

A Dell computadores realiza pesquisas de •	
mercado;

A gigante dos Celurares, Nokia, chegou •	
a lançar um novo produto totalmente 
desenvolvido a partir de esquisa e testes 
realizados no SL, trata-se do novo celular 
5200.

O Branding busca, portanto, uma construção de 
experiências que possam ser relacionadas com 
a qualidade e atitude de suas identidades (mar-
cas). Criando, assim, uma Qualidade da Experiên-
cia fornecida que resulta na Construção de uma 
identidade real, significativa e duradora. Qualida-
des como Conveniência, Conforto, Cordialidade, 
Companheirismo, Beleza, Confiança etc.

Todas essas qualidades podem ser vistas e ava-
liadas como uma Experiência.
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Vejamos o exemplo da harley-davidson, a empre-
sa de motos fabrica, mas não vende motocicle-
tas. Vende uma “experiência”, um estilo de vida 
diferente, vende o estilo de vida harley-davidson. 
Vende tudo isso quando vende a sua marca.

É preciso estar atento para não permitir que uma 
ação possa interferir no Branding e resulte em 
uma visibilidade de Atitude Negativa para com a 
marca. Podemos citar alguns exemplos recentes:

Nike – utilização de mão-de-obra escrava e 
de crianças em países do terceiro mundo;
MacDonald´s – o documentário “A dieta do pa-
lhaço” escancarou os problemas de obesidade 
e saúde das populações dos grandes centros;
Mercedes – com o lançamento do Mercedes 
Classe A, a empresa perdeu espaço entre os 
carros de luxo, tendo que rever o projeto e 
recolocar o produto.

Sendo assim, o Branding deve trabalhar a Marca, 
o produto e os negócios das empresas, aliando 
os Conceitos Tangíveis, intangíveis para que seus 
resultados sejam sempre Tangíveis, do ponto de 
vista da percepção dos seus públicos.
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