
Oficina e Espaço de Memória GráficaOficina e Espaço de Memória Gráfica



 Nosso espaço traz, em sua concepção, uma proposta de preservação da memória gráfica pautada 

no presente, afirmando o caráter ativo deste patrimônio gráfico com a reativação dos equipamentos 

adquiridos, colocados em movimento através de publicações tipográficas, workshops e visitas integradas às 

ações educativas. 

 O projeto de inventário e catalogação do acervo da Papel do Mato - Oficina e Espaço de 

Memória Gráfica contemplado com o recurso da Lei Aldir Blanc é de grande importância para a 

manutenção e continuidade do trabalho de preservação e educação patrimonial realizado pela Quinta da 

Gávea Quintal Criativo e Papel do Mato Oficina Tipográfica. Disponível em versão digital e impressa 

esse caderno possibilita a ampliação à oportunidade de acesso público ao rico acervo presente na Oficina. 
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1. O gesto tipográfico
Cristiano Moreira

 A ficção, como dizia, inicia na impressão. É mais que importante lembrar aqui da acepção que Georges 

Didi-Huberman faz da ideia de impressão:

 Um relato sobre uma oficina tipográfica no tempo presente só encontra lugar em um meio no qual a 

história daquilo que hoje é residual ganha potência. São os gestos que transformam todo o peso do chumbo em 

leveza na criação e na amizade ativadas pelo desejo de recuperar arquivos e preservar acervos. Não vivemos mais o 

tempo das tipografias comerciais, aquelas que mantinham homens cujos gestos céleres das mãos alimentavam 

máquinas para entregar pedidos. Os tempos atuais exigem mais velocidade dos dispositivos técnicos, enquanto as 

mãos se afastam da produção. Um relato sobre uma oficina tipográfica passa a ser, portanto, quase uma ficção 

tecida em memória, fatos e afetos. O afeto fundido na tinta registra com o chumbo convites para proliferar 

encontros em torno de tipos.

 É a partir dessa prática que podemos ver alguns acervos recuperados e reativados reunindo muita gente 

que, através de uma espécie de élan vital, sente a importância de cada gesto em torno da preservação e divulgação 

da cultura gráfica. Acredito que toda essa materialidade, esse peso e força que gravam no papel o resultado de 

nossa fabulação, ao mesmo tempo nos deixam marcas, nos imprimem experiências indeléveis. É, de fato, uma 

força sustentada por gestos. Um gesto é uma espécie de performance baseada na efemeridade e na duração. 

Efemeridade do gesto do autor, matéria-prima da escrita e duração oportunizada pela escritura enquanto traço 

que resiste ao tempo em uma existência proliferadora de sentidos.

 A preservação de uma série de oficinas tipográficas, à qual assistimos nos últimos anos, incitou a 

consolidação de um circuito de publicação de livros artesanais, de cursos, de pesquisas e de intercâmbios, que 

colaborou, inclusive, com a criação da Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Neste espaço, por estes afetos, 

meu relato passa para o viés da autoficção ou autografia¹, pois toda ficção inicia pela impressão tipográfica.

“Fazer uma impressão: produzir uma marca pela pressão de um corpo sobre uma superfície. Emprega-se o verbo 

imprimir para dizer que se obtém uma forma por pressão sobre ou dentro de alguma coisa. [...] a impressão supõe 

um suporte ou substrato, um gesto que o atinge (em geral um gesto de pressão, pelo menos de contato), e um 

 São os gestos tipográficos que têm alinhado iniciativas semelhantes à arqueologia. Uma atividade que 

busca recuperar a história daquilo que, aos poucos, foi adquirindo estatuto de sucata, de ferro-velho, de estorvo 

em oficinas, fundos de quintal ou garagens de casas cobertas pela poeira. Adquirimos o estatuto de arqueólogos 

cujos achados são máquinas, clichês, tipos raros (no sentido da letra e dos personagens que animam oficinas e 

redes). Mesmo com toda a bruta característica dos equipamentos, a tipografia possui a magia da memória, do 

imaterial modus operandi perseguido por cada sujeito envolto nas dobras dessa história.

¹ Moreiras, Alberto. “Autografia: pensador firmado (Nietzche y Derrida)”. In. Anthropos, Barcelona, n. 29, p. 129-137, dic. 1991.



Pressupostos dos interesses manuais

resultado mecânico que é uma marca, em côncavo ou em relevo.”²

 Se a impressão é um resultado, “que é uma marca ou relevo”, produzido por uma determinada força, 

passo agora a uma digressão de alguns acontecimentos “relevantes” no itinerário que resultou na nossa oficina 

tipográfica no meio do mato.

 [itinerário – parte 1]

 “As mãos são o animal do homem”, escreve Francis Ponge em um poema. Nós da Oficina tipográfica 

Papel do mato, vivíamos no litoral, acostumados a ver o trabalho dos pescadores, dos calafates e dos carpinteiros 

da construção naval e isso sempre nos chamou a atenção como gestos manuais que mantém uma cultura em 

movimento. O trabalho manual dos pescadores na seleção do peixe pode de alguma maneira aproximar-se do 

trabalho do tipógrafo pelo gesto de seleção. Enquanto esperam o arrasto, os pescadores organizam máquinas e 

equipamentos, comem e, quando possível, descansam um pouco. Em uma oficina tipográfica, entre uma 

impressão e outra, cuida-se de organizar papéis, composições, lubrificação e ajustes de maquinários. O pescador e 

o tipógrafo trabalham com as mãos, e são elas as responsáveis pelo êxito da empreitada. Selecionar peixes e tipos. 

Conhecer peso e leveza, a gravidade das ondas, a intempestividade dos tipos soltos.

A composição do desejo

 Em 1999 era editada, na cidade de Itajaí em Santa Catarina, a segunda edição³ de um jornal de literatura 

intitulado O papa-siri. O jornal era mantido pela Fundação Cultural da cidade e seus editores contratados eram o 

poeta Rogério Lenzi e o artista Eduardo Moreira. Cristiano Moreira, estreante na poesia, era um terceiro elemento 

na edição do jornal, com uma participação extraoficial, pois não era contratado para a função (nesta época era 

gerente de loja de uma rede de supermercados). A sua participação se dava pela amizade com os editores; e como 

[itinerário – parte 2]

 O peixe, a ficha de jogo, o barco de pesca, a montagem. Tudo isso passa pela memória quando se escreve 

aqui a respeito da experiência criada na realização da Oficina Tipográfica Papel do Mato. Uma tipografia muito 

nova, situada em um sítio cercado por Mata Atlântica na pequena cidade de Rodeio, no médio vale do rio Itajaí-

Açu em Santa Catarina.

 ² DIDI-HUBERMANN, 2015,p. 98.
 ³ A primeira edição data dos anos oitenta e era da Comissão itajaiense de cultura.



as reuniões de pauta eram muitas vezes realizadas no bar do Mercado do Peixe, assumiam a forma de laboratórios, 

nos quais experimentávamos o resultado de nossas leituras. Participou na edição de cerca de seis números.

[itinerário parte 3]

A materialização das ideias

 O bairro Bresser em São Paulo é um reduto de oficinas e de comércio de equipamentos gráficos. 

Praticamente 14 anos se passaram depois do desejo tipográfico ser plantado. Foi no ano de 2014 que finalmente 

conseguimos fazer as primeiras aquisições para oficina ainda sem nome. Os equipamentos foram: um prelo 

manual Bremensis, uma prensa, uma impressora tipográfica (até hoje não descobrimos o fabricante), um cavalete 

com cinco gavetas de tipos usados e quase nada de material branco e entrelinhas.

 Foi então que Cristiano partiu de Navegantes, onde morava, e dirigiu uma moto XL 125 até 

Florianópolis, para buscar informação com alguém que conhecia do ramo e já era figura inspiradora daqueles 

sonhos compartilhados no bar do Mercado do Peixe. Depois de um telefonema, seguiu até a casa do poeta e 

tipógrafo Cleber Teixeira, também editor da importante Editora Noa Noa, sediada na Ilha de Santa Catarina. Este 

encontro com o mestre Cleber Teixeira foi e ainda é fundamental para a Papel do Mato, hoje temos a satisfação de 

participar da edição de um dos fascículos da Coleção Memória Gráfica Noa Noa realizada pelo Instituto Casa de 

Cleber Teixeira.

 Era também nas reuniões de pauta que surgiram as conversas sobre os livros artesanais. Eduardo Moreira 

havia trabalhado um tempo com o poeta e artista Rodrigo de Haro em Florianópolis, na editora Athanor. Essa 

experiência fez com que a Papaterra editora, criada por Cristiano e Patrícia Costa em 2006, editasse em um único 

número a Revista Peixe. Edição limitada, costurada a mão e com capas pintadas individualmente com uma pequena 

pintura a óleo do Agê Pinheiro. Surgia a imagem do desejo em adquirir uma prensa manual, com uma “mula 

manca”, uma “cabrinha” ou “feijãozinho”, como chamavam, para fazer livretos de poesia. Certo dia, um amigo, o 

Lauri Serpa, mostrou um prelo manual que estava parado em sua casa. O “Serpinha”, como é conhecido, tinha 

trabalhado em gráfica e ainda fazia uns carimbos em um ateliê de fundo de quintal. O prelo do Serpinha não tinha 

os rolos de borracha, e era preciso encontrar uma solução para continuar assediando o amigo e conseguir o 

equipamento que daria início à tipografia.

 No mesmo ano aconteceu o encontro fundamental entre Patrícia Costa, Cristiano Moreira e Jakson 

Chiappa, em um projeto do Instituto Caracol  em Navegantes. Daí criou-se uma relação duradoura entre um 

designer gráfico, um professor de literatura e uma naturóloga, que nutriam a paixão pela letra impressa. 

4

  O Instituto Caracol é uma ONG criada em 2010. Para mais informações, veja: <www.institutocaracol.org.br>.4



Segundo a tradução de Álvaro Faleiros “Nada terá tido o lugar a não ser o lugar”, (Ateliê editorial, 2014).

Móvel em madeira fabricado pela Manig para alocar tipos, latões, com compartimentos para clichês, bolandeiras etc.
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 Em 2014 foi adquirido um sítio na pequena cidade de Rodeio, no médio vale do rio Itajaí-Açu, cidade na 

qual jamais havíamos pisado, deixado a marca dos pés. A ideia inicial era apenas ter um refúgio para fins de 

semana. Acabamos por mudar o projeto de vida, mudar de cidade e transformamos a propriedade em ruínas 

abandonada há 10 anos na “Quinta da Gávea: hospedaria e quintal criativo”. O quintal criativo possui, além da 

hospedaria, a Biblioteca Rural, a Oficina Tipográfica, que, juntos, tornaram-se um Ponto de Cultura certificado 

pelo Ministério da Cultura, e a Tríade Quintal Terapêutico, consultório naturológico e espaço de vivências 

coordenado pela Patrícia Costa.

 Um dos precursores do poema espacial, explorador da tipografia, Stéphane Mallarmé, em um verso de 

“Un coup de dés”, escreve que “Rien n'aura eu lieu que le lieu” . O verso sugere o fracasso das palavras em 

preencher certo vazio existencial ou, de outro modo, imprimir o silêncio. O lugar em Rodeio foi, primeiro, palavra 

e precisava ser preenchido, concentrar materialidade, peso, ruídos, vida. Trabalhamos para executar a missão. Em 

maio de 2016, encontramos em Blumenau um gráfico que possuía um manigão  praticamente completo, 

abandonado em sua garagem. Negociamos por algum tempo e na noite de São João daquele ano descarregávamos 

algo em torno de duas toneladas de chumbo para compor o nosso enxoval tipográfico. Foram cinco meses gastos 

em limpeza, organização, reforma do manigão e tratamento dos pastéis, que eram os tipos misturados. Naquele 

mesmo mês de maio viajamos para Belo Horizonte para uma pesquisa que eu precisava fazer nas cidades de 

Congonhas e Ouro Preto e na Biblioteca Luiz de Beça, em Belo Horizonte. No mesmo final de semana, 

aproveitamos para participar de uma oficina na Tipografia Matias. Foi nessa oficina que pudemos conhecer 

pessoalmente Flávio Vignoli, Olavo D'Aguiar, Rafael Neder e, claro, o velho Matias.

[itinerário parte 4]

 A página impressa alivia o peso do chumbo. A tipografia amplia os bastidores do mundo. Esses 

bastidores se ampliaram quando Flávio Vignoli me apresentou à Ana Utsch, professora da UFMG e uma das 

criadoras e coordenadoras da Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Passei então para Ana Utsch as 

informações sobre a Oficina Papel do Mato e sobre nossa intenção de preservação de um acervo pequeno, mas 

valioso. Assim, passamos a integrar a Red Latinoamericana de Cultura Gráfica e ampliamos as margens de nossa 

tipografia.

A rota dos destinos cruzados

 Em setembro de 2017, Ana Utsch compartilhou com colegas do mundo da tipografia um e-mail enviado 

pela Mônica Cruz Lima da cidade de José Bonifácio, interior de São Paulo. No e-mail, Mônica contava que a 

5

6



Tipografia A Cidade – fundada há mais de 40 anos pelo seu pai Rubens Lima, o “Seu Tuta”, como era conhecido 

na cidade – precisava de um destino que não fosse um ferro-velho. Logo que vimos o e-mail entramos em contato 

com a Mônica contando do nosso projeto de preservação de patrimônio gráfico, dos projetos de educação e 

mediação de leitura, dos livros cartoneiros, da pesquisa e do nosso desejo de ampliar o acervo.

 Iniciamos, assim, uma longa conversa e planejamento, que incluíam: 1) transportar os maquinários; 2) 

construir um galpão de madeira para a nova tipografia que cresceria bastante; 3) viajar até José Bonifácio, para 

conhecer pessoalmente a Mônica Cruz Lima e a história da Tipografia A Cidade, do Seu Tuta. Partimos com o 

amigo Abelardo Zeverino rumo a José Bonifácio e percebemos em Mônica muito amor e respeito pelo pai, além 

da determinação em dar bom destino às máquinas. Mônica é uma amiga agora, a quem seremos gratos, enquanto 

respirarmos, pelas máquinas que ela generosamente nos doou.

 Inspirado em uma fonte de madeira feita à mão pelo Seu Tutinha, Jakson Chiappa criou o logotipo da 

Papel do Mato. Segundo ele, o logotipo é um gesto de potência na medida em que recupera e preserva o traço de 

uma fonte artesanal e singular, diretamente vinculado ao acervo da tipografia. Essa singularidade das experiências 

tipográficas é plataforma de ações que desenvolvemos, agora, através de workshops, oficinas de poesia e tipografia, 

palestras sobre patrimônio gráfico, com a presença, também, dos turistas que se hospedam na Quinta da Gávea e 

têm a possibilidade de imprimir um souvenir feito em tipografia. A tipografia, dessa maneira, atinge um público 

insuspeitado.

 Os equipamentos chegaram de José Bonifácio dois meses depois do primeiro contato com Mônica. Ana 

Utsch, ao ver as fotografias do majestoso processo de transporte das máquinas, disse que parecia uma cena de 

Fitzcarraldo, filme de Werner Herzog filmado na Amazônia peruana. O protagonista da narrativa pretendia 

construir uma casa de ópera na floresta. Nossa versão foi a de trazer para um sítio, no interior do Estado, um 

acervo tipográfico precioso apresentado neste catálogo.

Colofão

 Participamos desse “encontro em torno de tipos e livros”  com uma satisfação semelhante àquela que 

sentimos quando terminamos uma composição que deixa um bom registro sobre o papel. Narrar parte da história 

desta oficina é, inevitavelmente, elaborar um relato de minha história. A parte que chegará ao leitor é também um 

exercício de ficção, porque é na impressão tipográfica que inicia a ficção, e o texto que apresento aqui, eu o penso 

como se apresentasse um mapa cujos relevos revelassem as rotas das experiências que uniram essas histórias à 

história de Jakson Chiappa e à minha, para a criação da Oficina Tipográfica Papel do Mato.

  Texto na integra disponível em: https://www.editoraufmg.com.br/#/pages/ebook/837.
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Derrida, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
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2. Patrimônio gráfico



Rubens faleceu no dia 24 de Junho de 2014 aos 81 anos, em São José do Rio Preto-SP e foi velado na Igreja Matriz 

de São João Batista, em José Bonifácio-SP.

 O último endereço da Tipografia e Papelaria A Cidade localizava-se na Praça Marechal Deodoro da 

Fonseca, a localização tinha como referência “atrás da Igreja Matriz”. Sendo neste endereço o fim de um ciclo 

com mais de 40 anos de atividade da Tipografia A Cidade, onde Seu Tuta trabalhou até seus últimos dias de vida, 

falecendo aos 81 anos de idade. 

Filantropia através dos impressos:

 A tipografia ficou inativa desde seu falecimento em 2014. Por motivos de entrega do imóvel, em 2017 a 

Papelaria também encerrou suas atividades. Desde então sua filha Mônica empenhou seus esforços para que as 

antigas máquinas não virassem sucata. “Durante quase três anos tentei vendê-las, pesquisei, conversei com 

pessoas especializadas, gráficos antigos, ex-funcionários, enfim, sem sucesso. Decidi doá-las, inclusive vários 

móveis e papéis, mas para pessoas que fizessem bom uso deste acervo raro e tão precioso do meu pai”.

Pesquisando, Mônica chegou até Joaquim Ribeiro Barbosa (seu Quincas)* e Ana Utsch* e contou sua história, 

então replicada através de um e-mail da RED Latinoamericana de Cultura Gráfica, que chegou até Cristiano, 

Jakson e Patrícia que de imediato estabeleceram contato com a Mônica e abraçaram a doação. A primeira conversa 

foi no dia 12 de Setembro de 2017. Foi o tempo de iniciar a construção de um novo espaço para acomodar o 

acervo e no dia 26 de outubro foram até J. Bonifácio conhecer Mônica pessoalmente e contatar a transportadora 

que no dia 12 de novembro realizou o transporte das máquinas para a cidade de Rodeio.

 A cerca de novecentos quilômetros de distância da cidade de Rodeio, um católico fervoroso, dedicado e 

conhecido por todos como “Seu Tuta” ou “Tutinha da Tipografia”, Rubens Lima, seu irmão e irmãs foram 

criados pela mãe, lavadeira de roupas que dividia seu tempo entre o trabalho e a educação dos filhos. Caçula, 

nascido no dia 23 de março de 1933, estudou até a quarta série da escola primária, e, logo aos 10 anos de idade 

começou a trabalhar em uma tipografia para ajudar nas despesas da casa. “O menino magrinho, calado e tímido 

foi crescendo em meio às tintas, máquinas, tipos, clichês, lingotes entre tantos outros itens que admirava e foi 

tomando gosto pela arte tipográfica e pela leitura. Trabalhava horas seguidas e o tempo restante durante as 

madrugadas, dormia sobre as resmas de papéis.” Em 1958 assumiu como diretor responsável o jornal “A Cidade”, 

que permaneceu em atividade até 1987, depois deste período ficando apenas a tipografia e uma papelaria que fora 

inaugurada. Em 1969 comprou à prestação a tipografia de seu antigo patrão.

Rubens Lima trabalhou 71 anos no ramo tipográfico e durante este período prestou assistência gratuita nas 

entidades beneficentes da cidade e região, como membro do Instituto Missionário Coração Imaculado de Maria e 

a pedido do pároco da cidade na época Monsenhor Angelo Angioni que fundou na paróquia as escolas artesanais, 

foi voluntário e instrutor tipográfico dos jovens seminaristas e leigos em José Bonifácio. 

2.1  Tutinha e a Tipografia “A Cidade” 
Mônica Cruz Lima



2.2  Inventário patrimônio material

 A Papel do Mato possui em seu acervo 95 gavetas de tipos móveis e 2 gavetas de ornamentos, vinhetas e 
sinais diversos pertencentes aos catálogos das fundidoras Manig S.A., Funtimod S.A. e J.G. Schelter & Giesecke 
Leipzig. São aproximadamente 3 toneladas de chumbo que integram lingões, entrelinhas, quadrados e espaços. 
Contando ainda com 02 gavetas de fios e azurée de latão. O acervo de tipos inclui também 05 gavetas de tipos de 
madeira confeccionadas por fabricante desconhecido, numeradores, clichês e fotozincogravuras. 

 O acervo de equipamentos, ferramentas e mobiliário é composto por máquinas impressoras, prelos, 
bolandeiras, componedores, pinças, cunhas e chaves, roletes tira provas, espátulas, escovas, lingões de alumínio, 
platô, ramas, guilhotina, picotadeira manual, máquina rotativa de serrilha, picote, corte e vinco, cavaletes, gavetas, 
mesas, prensa de encadernação e furadeira de bancada.

 O espaço de memória gráfica também possui um 
acervo documental integrando catálogos de máquinas e 
materiais gráficos, catálogos e espécimes tipográficos, 
manuais de instruções, cartazes, livros de design, poesia, 
tipografia, arte impressa e uma coleção de publicações de 
artistas e editoras independentes.

Cartaz tipográfico: Alicia Portillo





TIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Impressão de mesa

Anos 1970

42kg

CATU

Imagem: Catálogo de equipamentos gráficos Catu

Prelo manualTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1940

100kg

BREMENSIS
*peso aproximado

TIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Impressão de mesa

Anos 1970

60kg

CONSANI
*peso aproximado

TIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Impressão de mesa

Anos 1970

50kg

FUNTIMOD
*peso aproximado



Prelo manualTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1940

15kg

BING
*peso aproximadoObs.: equipamento em processo de restauro.

Minerva manualTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1960

200kg

SAROGLIA
*peso aproximado

Minerva AutomáticaTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1970

1500kg

THOMPSON
*peso aproximado

Imagem: Thompson Press

Minerva manualTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1960

200kg

desconhecido
*peso aproximado



Minerva manualTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1960

200kg

HOGENFORST
*peso aproximado

Guilhotina manualTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1970

400kg

LIEPZIG
*peso aproximado

Picotadeira manualTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1970

50kg

MANIG
*peso aproximado

TIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO

FABRICANTE

Anos 1970

240kg

MANIG S.A.

Rotativa 
(picote, serrilha, corte e vinco)



Furadeira de bancadaTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1970

72kg

MANIG

PlatôTIPO DE MÁQUINA

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1970

80kg

*peso aproximado

Cavaletes de tiposTIPO DE MÓVEIS

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1970

50kg

MANIG S/A
*peso aproximado

Cavaletes de tiposTIPO DE MÓVEIS

PERÍODO DE USO

PESO*

FABRICANTE

Anos 1970

200kg

MANIG S/A
*peso aproximado

MANIG S/A

Imagens: Catálogo de equipamentos Manig S.A.



2.3  Ações educativas

Fotografia de Jakson Chiappa 
Estatuetas confeccionadas com argila por Almir e Marileuza Solari



 A Papel do Mato promove visitas guiadas a escolas e universidades das 

Cidades do Vale do Itajaí. Nos espaços também são oferecidos workshops de 

tipografia, gravura e escrita criativa para estudantes e adultos. A Oficina 

disponibiliza o seu acervo tipográfico reunido com fontes de tipos móveis, 

máquinas, ferramentas e um espaço para formação através da Biblioteca Rural do 

Instituto Caracol.

 Este trabalho hoje está integrado a Rede Latinoamericana de Cultura 

Gráfica que envolve pesquisa e produção em dez países desde o México e mais de 

setenta inciativas de preservação gráfica. A rede é coordenada principalmente 

pela Profª Drª. Marina Garone da Universidade Autônoma do México – UNAM 

e pela Profª Drª. Ana Utsch da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

 O projeto Quintal Tipográfico é uma ação de educação ambiental e 

patrimonial. A Naturóloga Patrícia Costa em parceria com a Biblioteca Rural do 

Instituto Caracol e a Oficina Tipográfica Papel do Mato desenvolvem um plano 

de ação com o objetivo de difundir a sobrevivência da cultura gráfica através do 

uso e preservação de recursos naturais existentes na Mata Atlântica. 

2.3.1 Quintal Tipográfico

2.3.2 Visita guiada e oficinas





3. Amigos da Papel do Mato

A idealização da Papel do Mato é como uma teia ou uma faina de abelhas, construída com o entrelaçamento de 
inúmeros personagens que nos ajudaram nesta narrativa de acontecimentos reais, de pessoas que nos antecedem e 
nos inspiram a deixar esse registro aos que virão. 

Nosso afeto e gratidão aos amigo(a)s:

Abelardo Zeverino

Jorge Madeira
Selaria Faísca

Kathia C. Livramento Piazera

Anderson Gonçalves

Gráfica Livramento

Lauri Serpa

Tipografia do Zé
Flávio Vignoli

Gráfica Apiúna

Rubens Lima (In Memoriam)

Maria Elisabeth De Quadros Pereira Rêgo 

Red Latinoamericana de cultura gráfica – RED-CG

Tipografia e Livraria A Cidade

Editora Noa Noa 

Mônica Cruz Lima



contracapa
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