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RESUMO: 
  

  

Este relatório de projeto investiga as potencialidades expressivas da serigrafia, pondo 

em causa o controlo sobre as suas possibilidades técnicas, e assume como sua condição 

criativa, a produção do erro e do estímulo criativo subjacente a um processo baseado na 

reprodutibilidade da imagem. É um projeto fundamentado segundo um eixo teórico, que 

recupera a sua origem e história, e um eixo tecnológico, onde são elaborados arquivos de 

testes e trabalhos baseados na sistematização de procedimentos, isto é, na investigação do 

papel funcional da serigrafia como meio. A importância atribuída a uma prospeção 

tecnológica, baseia-se no reconhecimento de um modelo metodológico útil para uma 

investigação que aborda a serigrafia como central a uma prática autoral, bem como um 

sentido de partilha de conhecimentos sobre um contexto oficinal que exige crescente 

sofisticação e apuramento técnico. 

O exercício criativo pelo recurso à serigrafia, ensaia, no desenvolvimento de 

processos de repetição e acaso, os extremos de diferença e de estímulo encontrados nos 

meios da reprodutibilidade permeográficos.  

           

  Palavras-chave: Serigrafia; Composição; Improviso; Controlo; Repetição 
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ABSTRACT: 
  

  

            The project developed investigates the expressive potential of screen printing, calling 

into the question of control over its technical possibilities, through the production of error and 

the 

which regains its origin and history, as well as a technological context where they are 

developed testing files and work in the systematization of technical procedures, which justified 

a need for control. 

            The creative exercise by use of screen printing, rehearses in the development of repeat 

processes and chance, and demonstrates the difference of extremes and stimulus found in 

the reproducibility means.   

  

Keywords: Screen printing; Composition; Improvise; Control; Repetition 

  

           

           

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

INTRODUÇÃO 
  

Este projeto parte de uma vontade de diferenciação dos meios de impressão, e 

através da definição de um quadro de referências, colocar problemas ou questões e por fim 

encontrar soluções através da técnica da serigrafia. Tendo como principal interesse 

compreender este campo de ação, baseado na experimentação e numa abordagem 

expansiva, procura-se estudar os processos envolvidos na impressão e a capacidade que os 

mesmos fornecem para explorar, testar e desenvolver ideias através da gravura. 

A reflexão deste projeto divide-se em oito capítulos essenciais. O primeiro capítulo 

analisa as definições e possibilidades induzidas pela adoção do processo serigráfico em 

contexto criativo. Entende-se por este o alinhamento sobre uma noção de gravura como 

campo de atuação que cede à serigrafia o protagonismo no caso específico dos projetos 

desenvolvidos, ao mesmo tempo que entende e recua as técnicas clássicas. Para a serigrafia, 

como para qualquer outro processo de impressão, entende-se como abordagem, este recuo 

ao passado, e o passado, como no presente, repete-se na história de constantes trocas entre 

contextos comerciais e reprodutivos, seguindo a preocupação que tais de condições de 

produção sejam compreendidas na receção. Logo neste primeiro capítulo se compreende 

que o que se equaciona, uma afirmação da noção de um processo determinado por pretextos 

técnicos, os mesmos a impulsionarem novos testes, e a permitirem reencontrar novos limites 

para um problema plástico, poético que nos ocupa no segundo capítulo. 

No segundo capítulo, o que aqui se pretende clarificar é a diferença entre atos: o do 

desenho e o da impressão. Ambos residem na serigrafia, embora com intervalos de tempo 

diferentes. Inicialmente a serigrafia assemelha-se ao desenho pela sua componente gráfica 

e deste modo refletindo um lado pictórico. É aliás uma técnica tradicional com uma ligação 

muito forte ao desenho, tornando-se uma transmissão de pensamentos do autor para o 

suporte relativamente ágil quando comparada com outros processos da reprodutibilidade. Já 

no ato de imprimir, dá-se uma construção progressiva da imagem no suporte, o que aqui se 

cria na relação com essa imagem de referência é incerto e sujeito às contingências de um 

procedimento técnico que procura e se deixa contaminar pelas imagens do processo, aquelas 

que apenas existem na impressão. O desejo de revelar esse processo e mostrar como 

determina as circunstâncias do seu aparecimento, torna-se objeto de interesse, como é 

comum aos praticantes da Gravura  
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O que nos apresenta no terceiro capítulo é o desenrolar da serigrafia desde a sua 

origem até à atualidade, referindo a sua evolução tecnológica desde os anos 50 até aos dias 

de hoje, tanto em contexto nacional como internacional. Menciona também o passo 

importante que a serigrafia teve quando o uso da técnica como instrumento industrial teve o 

uso artístico assim que foi introduzido o "hand-made" ou seja o feito à mão, através do 

desenho direto na rede serigráfica. 

Seguidamente, o quarto capítulo foca o principal interesse no desenvolver deste 

projeto que consiste na interação de dois polos, o acaso e o controlo. O descobrir do lado 

mais espontâneo, um impulso que contrasta com um planeamento previamente estruturado. 

Apontando como e porque o termo acaso se destaca no trabalho. 

O quinto capítulo estuda a repetição que contraria a facilidade, a velocidade de 

execução. A tinta manifesta-se através de uma repetição de configurações, criando assim 

imagens pela acumulação repetitiva de camadas que acabam por criar figuras que se definem 

ou desaparecem. Explicando que o uso da serigrafia contradizia a aliança artística de talento, 

mas o uso da repetição contradizia o aspeto precioso da arte. 

No sexto capítulo existe uma descrição da criação do projeto, desde a pressão na 

passagem da raclete, à utilização de descargas e stencils, explicando como surgiram as 

primeiras ideias até ao concluir dos trabalhos. 

Os dois últimos capítulos são de carácter experimental. O sétimo capítulo descreve 

os testes realizados em veículos (pigmentos, corantes, tintas à base de óleo, tintas à base de 

agua, máscaras sólidas, obturadores líquidos), fazendo uma seleção do mais indicado para 

a produção do trabalho autoral. O oitavo capítulo centra-se na discussão de construção de 

redes serigrafias artesanais, e os resultados que se podem obter optando por certos 

elementos na sua construção. 

 Como é que aqui encaixa a serigrafia, com esta exclusividade, descreve o ponto-

chave: é uma espécie de vocabulário mínimo baseada numa trama a partir da qual uma 

imagem se cria. Não aquela que se desenhou obturou, bloqueou, mas aquela que se forma, 

entre várias superfícies não refletindo uma oposição entre o manual como evidência de uma 

autoria, mas como uma necessidade pessoal de através deste percurso do corpo no espaço 

oficinal, conseguir ultrapassar a função meramente reprodutiva, tautológica, que 

determinados meios de reprodução mecânica podem ter associados. Se começo por analisar 

os aspetos técnicos dos métodos sistematizados, o que aqui se pretende mostrar um 

processo técnico eleito, a serigrafia, como etapa num processo artístico, em que o 

reconhecimento do saber fazer se revela determinante. Como o mesmo, garante um processo 

de formação de manchas que replica, amplifica as formas acidentais e os componentes 

aplicados e através destes, um processo poético. Como atende às características individuais 

sendo um processo deterministicamente protocolado, artificial.  

à



Através de trabalho autoral, proponho-me a penetrar na compreensão deste sentido 

de hipótese, formal, estética, para novos discursos que assentam sobre uma ideia de 

impressão, deixar marca, sinal, uma memória, de reprodução que os gestos se podem repetir 

mas nisso gerar diferença de adição, deposição de uma matéria fisicamente impressa, 

acumulada. 

E se as opções recaem sobre um dos processos mais repetitivos, mecanizados, 

reprodutivos, o que aqui pretendo testar, como nesta não existe contradição a uma 

abordagem à possibilidade de criação, originalidade artística, assunto que será discutido no 

capítulo referente à repetição no processo criativo. 

 O interesse aqui é claro, numa ainda possível conflitualidade processual para a 

serigrafia, mostrando também os desenvolvimentos procurados na mesma e que tornam claro 

o reconhecimento do seu intenso potencial criativo, improvisador, o mesmo que contraria a 

mecanicidade estrita de cada movimento. 

Em síntese, o objetivo essencial desta investigação situa-se nas possibilidades 

experimentais e tecnológicas induzidas por um reconhecimento sobre os processos 

serigráficos. Expondo as diversas maneiras de rever as condições de produção através da 

criação de uma metodologia projetual, ambiciono obter uma nova perceção do processo de 

forma a melhor manipular. Desenvolvo assim um modelo experimental que sistematiza os 

meios, os instrumentos utilizados, as ações e determina como todos interferem nas atuações 

gráficas. Sobre um sentido processual para as mesmas, o princípio adotado contraria uma 

abordagem dependente de um objetivo de reprodução procurando antes a tradução, a 

interpretação identificados aos meios da reprodutibilidade da imagem. Justifico-o no 

entendimento dos princípios de acaso e repetição. 

A partir das bases processuais serigráficas com o ajustamento do protocolo oficial, 

dá-se a criação de um esquema de produção característico, baseado na repetição dos gestos, 

na serialidade, na transferência de matéria. Ao tornar estes elementos ativos no desenho, na 

construção da impressão, ao proceder a ajustamentos sucessivos a uma ideia de composição 

conduzida de modo intuitivo sobre as possibilidades tecnológicas criadas, serve este projeto 

para analisar, isolar, ou delimitar tais ações. 
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PLANEAMENTO (cronograma) - 2014/2016 
  

Para arranque do projeto e com o propósito de organizar a relação entre o trabalho 

teórico e o trabalho prático, estabeleci um plano de trabalho que incluiu as seguintes etapas: 

  

-          Recolha de documentação bibliográfica; trabalho focado em textos com 

referências ao tema; catálogos com reprodução de obras serigráficas; 

catálogos monográficos e fundamentados por artistas serigráficos; catálogos 

e livros de referência com perspetivas que procuram caracterizar as várias 

décadas abrangidas na investigação, o que são fundamentais para situar as 

obras; manuais práticos e detalhados sobre os distintos processos técnicos 

desenvolvidos ao longo do período a ser estudado em questão; teses e 

dissertações com proximidade da temática; 

  

-          Realização de testes de veículos, suportes, máscaras, redes serigráficas e 

compilação de todos os testes em livros oficinais com toda a informação 

cronologicamente organizada, destacando os pontos principais onde posso 

encontrar respostas para questões que possam surgir na produção; 

  

-          Documentação exaustiva do processo artístico. Foram tidos em aspetos 

plásticos, o processo de produção, desde a conceção das obras ao processo 

criativo; 

  

-          Criação de manuais de demonstração da construção e aproveitamento de 

matrizes serigráficas artesanais e destinado à publicação 

  

-          Participação em workshops realizados na FBAUP, no contexto PURE PRINT, 

sobre técnicas de impressão serigráfica com aplicação de novos veículos 

(pigmento seco, e tintas); a impressão serigráfica a partir de monotípia. 

Desenho direto na matriz serigráfica. Blindness Vestige of Image com Joana 

Maria Pereira (Portugal) e Kyung Hwa Shon (Correia do Sul); 

 

-  Participação em projetos expositivos que permitiram desenvolver projetos 

específicos com base numa produção serigráfica, tendo como premissas a 



impressão em superfícies têxteis, e a produção de um projeto de serigrafia 

para a ocupação de um espaço de maior escala, e ainda edição de múltiplo 

para projecto editorial baseada em estratégia de montagem aleatória; 
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1. DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 
SERIGRAFIA NO CONTEXTO DA GRAVURA 
  

  

  

         Ao longo das últimas duas décadas, o mundo da arte tem ampliado seu alcance 

geográfico e abriu-se a novos continentes, permitindo uma polinização cruzada significativa 

de estratégias pós-conceptuais e modos vernáculas, materiais impressos. As formas 

inovadoras e tradicionais, têm desempenhado um papel fundamental neste intercâmbio de 

ideias e fontes. 

         O ato de gravar sempre fascinou a mente dos artistas, pela sua complexidade desde 

o inicio da matriz até ao fim, na impressão. O artista Albrecht Dürer1 foi um dos exemplos 

onde demonstra os benefícios dessa complexidade processual, usando a gravura para se 

impor ao longo da Europa até ao fim do século quinze, até Joseph Beuys2 que se afirmou em 

1970. Dürer e Beuys usam a reprodutibilidade da imagem como forte constituinte. A 

capacidade de disseminar uma ideia, original, através das várias cópias. 

  

 "I'm interested in the distribution of physical vehicles in the form of editions because I'm 

interested in spreading ideas" (BEUYS: 1970) 

  

Na gravura existem quatro categorias essenciais a partir das quais a gravura pode ser 

analisada, conforme o tipo da matriz utilizada nos processos. Dividem-se em impressão direta, 

ou seja quando se dá uma transferência diretamente da matriz no suporte ou impressão 

indireta, quando existe uma transferência de imagem para um suporte intermédio e só depois 

para o suporte final. A relevografia, a planografia, encavografia e permeografia são os grupos 

principais. A serigrafia insere-se nas técnicas permeográficas, o que significa que a impressão 

é realizada com uma matriz permeável ou seja são corpos que deixam passar através de seus 

poros/orifícios outros corpos (fluidos, líquidos, gases etc.). Neste caso, os quadros 

                                                
1 Albrecht Dürer foi um gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão e, 
provavelmente, o mais famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século 
XVI no seu país e nos Países Baixos. 
2 Joseph Heinrich Beuys foi um artista alemão que produziu em vários meios e técnicas, incluindo 
escultura, fluxus, happening, performance, vídeo e instalação. Ele é considerado um dos mais 
influentes artistas alemães da segunda metade do século XX 
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serigráficos admitem ou obstruem a passagem da tinta, de acordo com a aplicação de 

materiais bloqueadores. 

         Uma gravura pode ser entendida com um objeto único ou uma reprodução em série, 

do mesmo modo que permite o seu uso para traduzir uma imagem que esteja presente em 

outro meio como pintura ou escultura, assumindo aqui um papel reprodutivo ou ser adotado 

simplesmente como um meio singular de expressão. 

         Ao longo dos séculos os métodos de impressão evoluíram consideravelmente, 

sobretudo no fabrico de novas ferramentas e na variedade de técnicas que podem multiplicar 

uma imagem. No século vinte a serigrafia manteve a sua relevância ao lado de inúmeras 

técnicas bastante avançadas, pois apresenta um preço mais acessível, eficiência na 

reprodução e uma grande capacidade de adaptação3. 

Esta capacidade de adaptação também fez a serigrafia uma ferramenta comum para 

organizações sem fins lucrativos e grupos comunitários que defendem a autoexpressão e 

consciência cultural. Algum trabalho fora de caves e garagens, enquanto outros, como Taller  

Arte del Nuevo Amanecer (TANA), operam instalações State Of The Art. Conectado ao 

departamento de Chicana / o Studies da Universidade da Califórnia, em Davis, TANA oferece 

oficinas para pré-adolescentes até adultos, bem como uma galeria. Outras organizações 

empregam a serigrafia como instrumento de mobilidade social e económica, bem como a 

religião. Serigrafia é vista não apenas como adaptável mas comercializável, como por 

exemplo em Minnesota, Screen Printing on the Cheap (SPOTC) construiu uma prensa móvel, 

uma bicicleta-reboque que pode ser pedalada em torno de festivais de artes, onde qualquer 

um pode ser convidado para criar gravuras. A impressão feita é muitas vezes o logotipo 

SPOTC ou uma mensagem relevante. O objetivo dessas atividades é fazer com que a 

impressão seja acessível a todos. 

Para muitos destes grupos, o conteúdo arte da imagem é secundário ou mesmo 

irrelevante. O processo em si é o que traz valor. Mas é interessante notar que a serigrafia 

cresceu como um meio de arte notável para os artistas afirmando a importância do processo 

como conteúdo. 

Como gravador e editor, Norm Stewart4 afirma: 

  

screenprinted (pad printing); instrumentation on the car dashboard is screenprinted; electrical 

circuit boards are screenprinted with conductive inks; Puff paints are screenprinted t-shirt to 

                                                
3 CHERIX, Christopher; CONATY, Kim; SUZUKI, Sara J. S. (2012) Print/out: 20 Years in Print. 
Museum of Modern Art, Nova Iorque. 
4 Gravador/editor e distribuidor de impressões de belas artes contemporâneas especializado em 
serigrafia desde 1980. Membro da  International Fine Print Dealers Association (IFPDA). 
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give a raised texture; ceramic glazes are screenprinted on glasses and mugs; etc. The general 

public is surrounded by examples of screen printing. They just do not realize 
5(STEWART:2014) 

  

         Uma outra particularidade da gravura é a possibilidade de imprimir a matriz em 

diferentes suportes. Principalmente na serigrafia encontra-se essa versatilidade de impressão 

em diversos suportes como madeira, tecido, metal, acrílico, entre outros, existindo a 

possibilidade de a impressão ser alterada por completo de acordo com a textura encontrada 

na superfície. Quanto mais rugosa e texturada for a superfície mais deformada e granulada 

resultará a impressão. 

 

Figura 1 Monograma, 1955-1959, de Robert Rauschenberg: "uma coisa verdadeiramente extraordinário quando 
você vê-lo na carne '' desconcertante", mas. Fotografia: Moderna Museet, Stockholm / Tate M / PA 

 
Um dos primeiros e mais famosos combinados6 de Robert Rauschenberg7 foi intitulado 

"Monograma" (1959) e consistiu de um conjunto improvável de materiais: Uma cabra angorá, 

um pneu, uma barreira policial, o salto de um sapato, uma bola de ténis, e pintura. Este 

pioneiro alterou o curso da arte moderna. A ideia de combinar e de perceber combinações de 

objetos e imagens permaneceu no cerne da obra de Rauschenberg.  

A partir de meados dos anos 60 através dos anos 70, ele continuou a experimentação 

em serigrafia por imprimir em alumínio, discos de acrílico, roupas e outras superfícies. 

                                                
5 Tallman, Susan; Ferut, Michael.Screenprint (2014) volume 4, nº 2. (troca de e-mail com o artista) 
6 nome atribuido pelo autor, a uma série de trabalhos realizados pelas suas características 
tridimensionais.  
7 Foi um artista do Expressionismo Abstrato e Pop Art. 
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Rauschenberg. desafiou a visão do artista como autor, reunindo engenheiros para ajudar na 

produção de peças tecnologicamente concebidas para incorporar o espectador como um 

participante ativo no trabalho8. Richard Hamilton9 e Dieter Roth10 são outros exemplos desta 

utilização de diferentes suportes de impressão gozando da manipulação de materiais e 

acumulação de elementos, decomposição das formas e das matérias.11 

 

Figura 2 Thomkinspatent, 1968. Dieter Roth. Serigrafia e sumo vegetal em cartão plastificado. The mueum of 
modern art , nova iorque. 

  
1.1 DEFINIÇÃO DE PROCESSO SERIGRÁFICO E SEU 
ENQUADRAMENTO NO PROJECTO 

  

  

Uma impressão consiste na transferência de uma superfície para outra através de um 

qualquer método ou técnica. Essa mesma transferência acontece devido à passagem de 

qualquer tipo de veículo para um suporte, podendo ser feito manualmente ou de forma 

                                                
8 FILLE//FEAUTURES - Disponivel em http://file-magazine.com/features/robert-rauschenberg, acesso 
em 23/09/2016 
9 

da pop art. 
10 Artista conhecido pelo uso de materiais orgânicos na produção de suas obras, assim como na 
experimentação na mistura dos mesmo. 
11 Fundação de Serralves -  Richard Hamilton e Dieter Roth. 
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mecânica. Friso que a gravura permite a reprodução de um diverso número de impressões, 

tendo cada técnica um limite traçado. 

 

imprimem as imagens. Ao conjunto de cópias feitas a partir de uma mesma matriz dá-se o 

nome de ediç  

 

 Que por sua vez, existe a necessidade de tinta ou um veículo, que materialize a 

transferência, ou seja o que passa do quadro serigráfico, da matriz para o suporte. Este 

último, fixa sobre si a impressão, sendo normalmente o mais utilizado para o efeito, o papel. 

A gravura apresenta uma ampla escolha de possibilidades de conjugação entre várias 

técnicas, juntamente com a diversidade de suporte e veículo, dando ao artista um vasto 

campo de trabalho. Já a serigrafia surge como talvez o processo mais fluido, aquele que mais 

facilmente se adapta a qualquer suporte, e chega mesmo a confundir-se com a produção 

caótica que prolifera nos espaços12 

  

A serigrafia tem a sua origem numa micro-rede em tecido que se estica sobre uma 

moldura. Nessa rede seleccionam-se as áreas a imprimir, que correspondem às áreas que 

se podem bloquear de várias formas, sendo a mais habitual a adição, por todo, de uma 

emulsão fotossensível que se sujeita à exposição de UVs juntamente com o fotolito que se 

quer imprimir. Um fotolito deve ser constituído por uma imagem de boa qualidade, 

preferencialmente a preto e branco, com o contraste elevado, impressa ou desenhada sobre 

papel transparente (ex. acetato). As zonas a preto bloqueiam a passagem dos UVs permitindo 

que aí se abra a rede, através de um jacto de água, para posteriormente passar a tinta com 

ajuda de racletes, para o papel.13 (MARQUES:2011) 

  

A criação do meu projeto, pretende contribuir e compreender o papel dos processos 

serigráficos num entendimento da qual que ainda pode ser considerada como manifestação 

gráfica menor. Com o seu contexto de produção associado a funções comerciais, foi 

considerada uma técnica previsível, apoiando-se na sua estrutura pré-definida, e propensa à 

reprodutibilidade consistente dos processos fotomecânicos ai aplicados. No entanto, o novo 

desafio do trabalho a partir de premissas tão restritas desta técnica contrariando a natureza 

plana a partir da produção de uma multiplicidade de camadas que vão criando profundidade 

                                                
12 A serigrafia encontra-se aplicada em vários contextos industriais, desde rótulos, ilustrações, avisos, 
essas aplicações serigráficas fazem parte do nosso quotidiano que por muitas vezes passam 
despercebidas devido à acumulação de uma produção exaustiva da parte das indústrias gráficas 
13 Tradução a partir de TATE. Disponível em  Glossary. 2011. 
http://www.tate.org.uk/collections/glossary/default.htm acesso em 03/03/2016 
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ao trabalho à medida que o trabalho vai sendo desenvolvido, tornou-se objeto de estudo. O 

meu interesse tende em confundir a origem do desenho criando uma estratégia ilusória a 

partir da duplicação e da acumulação das camadas de cor e stencils dando assim dimensão 

e complexidade visual ao trabalho. O projeto pretende pois rever as condições e as 

possibilidades induzidas por uma nova operacionalidade introduzidas por processos 

sistematizados, não só no sentido da sua leitura comparativa e que incluem uma estratégia 

de forte entendimento laboratorial e controlo das circunstâncias de produção da serigrafia, 

não esquecendo a agilidade, a simplicidade, característica desta técnica eleita. Refiro-me 

também, que por sistema, entende-se o assumir de um protocolo de produção de algum modo 

automático, repetitivo. 

 Com o desenvolver do projeto deixei-me envolver na permanência das imagens que 

se sobrepõem e deixam um rasto de todo o processo no decorrer do trabalho como vestígios, 

memórias que o quadro transmite para o papel, recorrendo a stencils ou as máscaras. Torna-

se um processo que convoca vários tipos de materiais, instrumentos, gestos e marcas, os 

quais são acionados pelo modo como cada impressão é feita. É um processo indexical em 

que a acumulação de camadas de impressão testemunha de modo insistente a conceção da 

reprodução como palimpsesto mnemónico do processo de construção. Mais claro ainda, 

como registo dos muitos fragmentos de superfície colocados contra a rede, sob a rede. São 

as propriedades físicas de materiais usados que determinam e criam a imagem, intensamente 

pictórica, e por vezes ilusória no modo como nela pode surgir e sugerir a sugestão fotográfica 

do papel recortado que a gerou. Os stencils recortados, denominadas máscaras, são pedaços 

de papel sujeitos a operações simples de configuração de diversas formas. Os recortes 

produzidos por rasgo, corte a tesoura, ou mesmo os pedaços de fita-cola, são impregnados, 

enrolados, dobrados esticados, acumulados para se imprimirem de forma direta e por 

contacto contra a rede, contra o papel de suporte.  

Figura 4 Aplicação de fita adesiva na rede serigráfica 
Figura 3 resultado da utilização de fita-adesiva como 
stencil 
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Serve este relatório para avaliar e proceder a uma reflexão experimental sobre essas 

mesmas condições e acontecimentos, assim como a sua concretização, quer seja em 

grandes formatos ou pequenos formatos e nos diversos suportes possíveis, nas suas 

variações de cor, forma, composição. Devo também admitir, em um dos projetos, o exercício 

de relação assumiu-se mais ilustrativo. O mapa como forma de referência no recorte que 

reconhecimento como a forma de Portugal, é usada para apontar para a Lusofonia14. Neste 

projeto, não deixa no entanto o recorte de usar de uma condição auto-referencial como forma 

passiva que se repete e de algum modo se torna exercício automático de recomposição. 

           Trata-se neste sentido de um relatório que apresenta uma condição de arranque, de 

exercício de aprendizagem, mas também experimental procurando as muitas ações gráficas 

necessárias pela natureza da investigação, dos materiais, dos processos eleitos, procurando 

uma abordagem arqueológica, desenvolvendo uma tensão entre ordem e caos. O relatório 

reporta a procura de um papel criativo ancorado num processo único, como meio e motivação, 

nesse modo de se relacionar com campo de atuação que se entende como princípio e fim. 

Esta investigação supõe uma suficiência, ao mesmo tempo que invoca outros meios- o 

desenho e pintura, isto é, implicados numa produção determinada pela reprodutibilidade. Por 

isso, serve esta investigação para demonstrar como se pode equacionar a gravura, os seus 

limites físicos e conceptuais. 

  

 

Figura 5 Desenho direto na rede serigráfica. Imagem retirada do Workshop "Blindness - Vestiges of Image" de 
PURE PRINT, realizado na FBAUP 

                                                
14 Utilização de mapas para a produção do trabalho JOGO: ARTE, DESPORTO E LUSOFONIA 
Arte  em exposição no XVI Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de 
Língua Portuguesa. 
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2. O DESENHO NA SERIGRAFIA 
  
  
A serigrafia permite servir de suporte à produção de trabalhos realmente complexos 

e diversificada, isto com uma técnica que inicialmente tinha como objetivo produzir em série 

com fins comerciais, mostra bem como se predispõe a estratégias mais experimentais, 

tornando-se assim ferramenta usada em momentos de vanguarda em contexto artístico. 

Dieter Roth15 e Gerhard Richter16, que usando destas técnicas mais baratas e 

disponíveis em contextos comerciais, acabaram a desenvolver programas de trabalho 

experimentais, no primeiro caso pelo uso de materiais de impressão não convencionais, no 

segundo, pelo uso do erro e da falha técnica como elemento construtivo da imagem. 

    A serigrafia é uma técnica tradicional com uma ligação muito forte com o desenho, 

tornando-se assim uma transmissão de ideias e pensamentos de artista para o suporte. 

         Assemelha-se ao desenho pela sua componente gráfica e deste modo refletindo um 

lado pictórico, assim como na serigrafia existe o tratamento mais cuidado da cor. 

A elaboração de uma imagem reside nos dois polos, no de desenhar e no de imprimir. 

No desenho, o objetivo final será atingir o resultado obtido por um processo convencional, 

onde o efeito de um riscador se encontra com o papel, com o auxílio dos membros superiores. 

No ato de imprimir, existem outros passos que o autor tem que executar para chegar à 

imagem, porque o ato de imprimir não fica apenas na marcação de uma superfície como no 

desenho, não é esse o resultado final. 

 

 

                                                
15 Hut, 1965 - serigrafia em offset, com adição manual. Disponivel em:  WYE, Deborah; WEITMAN, 
Wendy.(2006) Eye on Europe. MoMA, Nova Iorque. 
16 Flugzeug II, 1966 -  serigrafia.  Disponivel em:  WYE, Deborah; WEITMAN, Wendy.(2006) Eye on Europe. 
MoMA, Nova Iorque. 
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Figura 6 Passagem da raclet sobre a matriz serigráfica 
artesanal 
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Inicialmente a representação física de uma imagem na matriz serigráfica é produzida 

do mesmo modo que no processo de desenhar: uma superfície, um objeto/uma camada/ uma 

Figura 7 Remoção de 
máscaras do papel da 
primeira passagem de 
tinta 

Figura 8 aperfeiçoamento dos limites da impressão 
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máscara que deixe a sua marca demonstrando os movimentos realizados pelo autor. 

Portanto, para além do desenho idealizado no processo mental de elaboração de uma 

imagem, a concetualização do desenho na serigrafia está presente fisicamente nos caminhos 

traçados pela emulsão fotomecânica aplicada, na aplicação mais robusta das pinceladas com 

borracha líquida, na imperfeição dos rasgos de papel que bloqueiam a passagem da tinta, no 

ruído involuntário causado pela falta de pressão na passagem da raclete ou pelo ruído 

riar uma 

imagem na matriz serigrafia, o mesmo se dá nas outras técnicas de gravura, como na 

calcografia onde os riscos criados por uma ponta-seca numa chapa de metal, os sulcos 

escavados em linóleo ou madeira, nos traços oleosos que se instalam na porosidade da pedra 

calcária em litografia. 

Nesta fase, pode-se falar de desenho, mas falar em serigrafia implica o conhecimento 

da finalidade pretendida, a impressão e o caráter reprodutível da imagem. É necessário ter o 

conhecimento em relação ao processo mecânico, aos materiais utilizados e à seleção de 

materiais para que se compatibilizem em harmonia para que a impressão resulte. 

No projeto em análise, o desenho sobre a matriz verifica-se efémero e ou pautado 

pela mobilidade do recorte temporariamente retido pela tinta, estando sujeita a sua 

concretização segundo intenções e decisões várias. São estas a determinar a concretização 

e materialização, tornando-se um processo que permanece em aberto e que não antecipável. 

Pode ser mecanizado, e preparado nos seus mais ínfimos gestos, sendo o termo 

apropriado, automático, mas o contexto aqui criado determina a sua condução para a perda 

de uma mecanicidade utilitária. São as intenções estéticas que assistem a uma escolha 

técnica determinantes, na procura de um desenho heterogéneo e imprevisível, que não existe 

antes de ser impressão. A produção implica uma descoberta, mediada por uma técnica, 

reprodutiva, a mesma que procura novas relações, de cor, de composição, acionadas por um 

processo intuitivo onde se produzem dezenas de ações e tantas variações, e o desenho 

originário se transforma, e desaparece. 
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A serigrafia pode servir de suporte a uma processualidade gráfica aberta, de lenta 

elaboração, a partir de superfícies têxteis que são selecionadas pela sua trama, e de outras 

que a obturam, recortadas, repartidas, organizadas diretamente sob a rede, desfeitas pelo 

processo de vazamento da tinta, para reaparecer como nova construção, já sobre o papel, a 

tela, ou outro suporte eleito. E se existe uma conflitualidade entre a valorização de uma 

componente autográfica, ou seja manual, e a depreciação da mecanização, ambas as 

vertentes são determinantes17. No que diz respeito à serigrafia, a técnica pertence a um 

                                                
17 Em diversos tipos de artes gráficas, existe a utilização de equipamentos avançados a 
nível tecnológico 

Figura 9 repetição de procedimentos. Criação de uma impressão com três camadas 
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processo que no conceito da serigrafia e reportando à sua origem, o Pochoir, bastam 

modificações sistemáticas na superfície do papel, ou apenas aguardar pela sua própria 

destruição no processo de impressão, para garantir a formação de variantes. O recorte, no 

caso específico da serigrafia direta com stencil de recorte em papel, não é metaforicamente 

transparente, mas sim um corpo recortado que absorve a tinta e devolve, quando impresso, 

uma experiência táctil desse mesmo contacto. Com a rede, com a tinta, com os pequenos 

deslocamentos, com a tinta a vazar lateralmente. 

 

  

2.1 IMPRIMIR: O ATO CRIATIVO NA SERIGRAFIA 

  

  

Sendo a serigrafia a técnica sistematizada, procurei explorar as possibilidades por 

esta oferecidas, conduzindo o seu carácter cru e direto. O processo permeográfico, quer seja 

pela associação do método de stencil ou pela imagem fotomecânica permite imprimir, 

reimprimir, sangrar, desfocar, rasurar. Ao experimentar as várias vertentes que o método de 

stencil produz, concílio um dos procedimentos de impressão associado a contextos artísticos 

tecnicamente dos mais rápidos\ e asseguro manter agilidade na experimentação. Se a 

serigrafia corresponde uma expectativa de perfeição, de reprodutibilidade mecânica e sem 

imperfeições, sem erros, basta considerar Andy Wharol, para verificar na década de 60, como 

esta, tal como com outros dispositivos mecânicos reprodutivos, pode servir uma atitude não 

normativa. Depois, num contexto oficinal em que o artista conduz o processo e no caso da 

serigrafia existe acessibilidade técnica na sua aprendizagem como meio, implica uma 

formação continua e aprofundada, que se reflete num trabalho realizado de uma forma que 

tanto pode ser lenta e meticulosa, ou rápida e mecanizada, mas é sempre intensamente 

manual e artesanal. 

Um dos aspetos explorados, a acumulação de várias camadas de cor, transparências 

e obtenção de profundidade através da sobreposição de imagens. Aqui, assistiu também um 

propósito de acabamento pictórico trabalhando-as em pequenas e grandes escalas, quando 

cada fragmento, e a composição, 

conseguem contar um pouco da sua história. Porque se compreendem as sobreposições nos 

limites, como uma memória da ordem de inscrição, com o início da sua construção até à 

última impressão. Também uma noção do tempo investido na sua criação, sentido como 

acumulativo, cadenciado pelas múltiplas passagens a par das mudanças de cor. 
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A oportunidade de participar no projeto THE SPLIT FOLD18, permitiu experienciar o 

lado cru e direto na impressão, a par do tempo da dobra.  

O projeto consistia na criação de duas páginas A5, ou seja um folha A4 frente e verso, 

com uma impressão que representa-se a dobra, o ato de dobrar, utilizando qualquer tipo de 

técnica de impressão. 

 

 

 

 

                                                
18 THE SPLIT FOLD/ double unfolding. 3rd international project of graphical internation, original and 
edition. Universidade de Vigo. 

Figura 10 Criação de uma escultura de origami. Exercício de estudo para o projeto THE SPLIT FOLD 
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A ideia de dobra levou-me à técnica do origami19, que consiste na criação de pequenas 

esculturas de papel utilizando apenas a dobra, sem a utilização do corte. Tendo em conta 

que o formato da folha tinha que obrigatoriamente ser retangular com o tamanho de uma folha 

A5, optei por criar uma escultura de origami e desfazer para obter apenas o vincar das dobras.  

Neste exercício existe o desenho da dobra e a criação do desenho a partir da 

impressão.  

                                                
19 Arte tradicional japonesa de dobrar papel. 

Figura 11 Criação de uma escultura de origami. Exercício de estudo para o projeto THE SPLIT FOLD 



33 
 

         O que aqui se pretende 

clarificar é a diferença entre 

atos: o do desenho e o da 

impressão. Dito isto, o que aqui 

se desenha como imagem de 

referência é incerto e sujeito às 

contingências de um 

procedimento técnico que 

procura e se deixa contaminar 

pelas imagens do processo, 

aquelas que apenas existem na 

impressão, como resultado de 

toda uma série de decisões e 

acasos. O princípio da 

serigrafia pode ser o desenho, 

ou seja, o recurso a uma 

representação física da 

imagem, seja esta um recorte, uma linha ou uma mancha irregular. Sobre este desenho 

inscrito na rede, e reportando também a esse desenho de referência, idealizado mas 

imaterial, sobrepõe-se a imagem afinal reproduzida. O processo, manual ou mecanizado de 

transferência, de reprodução, é conduzido apenas de forma ténue. 

É também importante mencionar esta 

apetência da serigrafia em apropriar a 

reprodução fotográfica. Sujeita aos tratamentos 

obrigatórios para a sua transposição nas redes, a 

fotografia converte-se em impressão. O processo 

de tradução da imagem referencial, fotográfica, 

desenha-se como uma nova manifestação 

gráfica, isto é, com aplicação de tramas.  

Num quadro de novas lógicas, cada vez 

mais abrangentes e generalizadas para o uso de 

imagens, de origem autográfica gráfica, 

fotográfica, digital, a serigrafia impõe o mesmo 

trio de sempre: bastidor, obturador, impressão.  

 

 

  

Figura 13 Teste de obturador líquido (médium 
transparente system3) e teste de descarga de tinta. 
THE SPLIT FOLD. 

Figura 12 Teste de cor para o projeto THE SPLIT FOLD. 
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3. ORIGEM E HISTÓRIA 
  

  

Em termos históricos a palavra serigrafia vem de sericum que em latim significa seda 

e graphein em grego significa desenhar escrever, ou gravar. Esta técnica surgiu da imitação 

dos insetos que perfuravam as plantas. Esse método foi adotado pelos povos das ilhas Fidji 

que furavam folhas de bananeiras e deste modo criavam máscaras para decorar os seus 

objetos, e também nos povos egípcios que usavam esta técnica para decoração de interiores. 

As primeiras matrizes foram produzidas no Japão e eram elaboradas através de fios de 

cabelo humano em forma de rede e o sistema de máquinas era substituído por papéis ou 

folhas de árvores. 

 Teodorico, o Grande20 (526 d.C.), Justiniano Primeiro21 (565 d.C.) e o Imperador 

Carlos Magno22 (771 d.C.) recorriam à técnica por estresido que consiste em passar uma 

imagem de uma superfície para a outra picotando os contornos e deitando pó ou carvão sobre 

o mesmo, na assinatura de seus decretos. O mesmo acontecia na técnica designada por 

spolvero23 ou poncif, esta técnica era utilizada na época Renascentista por muralistas e 

consistia em transferir desenhos à escala real para paredes24. 

                     No final do século XIX surge na França o Pochoir, que hoje é conhecido como 

molde vazado e foi aprimorado e patenteado na Inglaterra por Samuel Simon em 1907, já 

utilizando uma rede de tecido de seda. A técnica Pochoir é conhecida e praticada desde o 

século XVIII em Portugal, sendo utilizada para a decoração de azulejos e louça, tendo o nome 

de estampagem25. Utilizada com frequência pelos povos Norte Americanos durante a 

                                                
20 cido como Flávio Teodorico, foi rei dos ostrogodos (r.474-526), rei de 
Itália (r. 493 526), eregente dos visigodos (r. 511 526) 
21 Era conhecido como o Justiano primeiro ou Justiano o grande, além disso foi imperador bizantino 
desde 1 de Agosto de 527 até ao fim dos seus dias. 
22 Imperador do ocidente (Imperatur Romanorum) entre 800 até a sua morte em 814 
23 É um desenho que é feito em um molde, sendo esse desenho todo perfurado em seus contornos. 
Aplica-se o gesso na parede que receberá o afresco, e sobre o gesso ainda molhado coloca-se o 
molde, batendo-se nele com uma boneca de tinta em pó. Com isso o desenho fica impresso, e a 
partir daí realiza-se a pintura. Trata-se de uma das técnicas mais simples utilizadas em pintura, 
especialmente difundida entre os pintores-decoradores do início do século XX. 
24 Picotando os contornos de cartões e através destes fazer passar com bonecas de pano, carvão em 
pó. 
25 Impressão de uma inscrição, obtida sobre a pressão sobre uma folha de papel molhada 
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Segunda Guerra Mundial, a serigrafia tornou-se conhecida como -  ou por tela de 

seda26. 

 

 

 

Quando os japoneses adaptaram a técnica de alguns anos mais tarde, usaram tecidos 

de seda para fazer as telas de redes e verniz para criar máscaras. Isto é, como a impressão 

da tela tem o seu nome alternativo  silk screening27 ou silkscreen printing. 

Samuel Simon28, patenteou o primeiro processo de serigrafia industrial já em 1907. 

Muitos anos depois, John Pilsworth29 inventou o método Selectasine, o que permitiu a 

impressão multi-cor usando a mesma tela. Diferentes áreas da tela eram bloqueadas para 

cada cor no projeto, resultando em uma imagem multicolor. Artistas Pop da década de 1960, 

como Andy Warhol30 e Roy Lichtenstein31, popularizam o processo de impressão da tela 

através de seu trabalho. 

                                                
26 Atualmente a serigrafia é produzida através de uma trama de nylon ou poliéster presa a uma 
moldura de madeira ou alumínio e nesta rede ficará uma imagem obstruída que futuramente será 
impressa 
27 Palavra estrangeira. Significa serigrafia. Processo de impressão no qual a tinta é vazada 
28 Serígrafo inglês. Criador dos primeiros quadros de serigrafia industrial em 1907. 
29 John C. Patrick Pilsworth (1871-1993) artista comercial em San Francisco, Estados Unidos. 
30 Andy Warhol é um dos pintores mais conceituados do movimento da Pop Art. Era empresário, 
pintor e cineasta (1928-1987) 
31 Roy Fox Lichtenstein artista americano (1923-1997) titular do prêmio Kyoto (1995). 

Figura 14 Material utilizado na técnica de 
Pochoir.(Imagem retirada do livro: - LENGWILER, Guido; 
RICHARD, Field. (2013) A History of Screen Printing: How an 
Art into an Industry. ST Media Group International, Cincinnati, 
Ohio. 

Figura 15 Aplicação da técnica Pochoir.Imagem 
retirada Universidade Federal de São Paulo 
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         Guido Lengwiler32 no seu livro 33

cronologicamente a sua evolução desde a sua criação no início do século 20 até à II Guerra 

Mundial e a sua evolução técnica e propagação dos Estados Unidos para a Europa. 

         O autor refere algumas das utilizações variadas do stencil na produção de têxteis 

japoneses, para a coloração de impressões populares como 34, ou 

mimeógrafos e outros sistemas de stencil de duplicação. A Serigrafia é encontrada em 

inúmeras aplicações em superfícies tão diversas como tampas de pneus de automóveis, kits 

de primeiros socorros. Desde muito cedo era utilizada em sinais de papelão utilizadas para 

solicitar doações para os cigarros das tropas na Primeira Guerra Mundial e para a impressão 

de baús do exército durante a expedição Pancho Villa35 em 1916. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, decalques de serigrafia foram usados em aviões (um escalonamento 2.000 

                                                
32  Lengwiler é um professor de serigrafia em Schule fuer Gestaltung Bern und Biel, Suiça.Eleito pela 
Academy of Screen and Digital Printing Techologies (ASDPT) em 2009 pelo se trabalho no livro The 
History of Screen Printing. 
33 Guido Lengwiler e Richard Fiel. ST Media Group International, Cincinnati, Ohio (2013). 
34 Tema popular na impressão com cores brilhantes. Vendido por vendedores ambulantes. 
35 Pancho Villa, pseudônimo de José Doroteo Arango, foi um dos mais conhecidos generais e 
comandantes da Revolução Mexicana. 

Figura 16 Esquema explicativo da técnica de Selectasine. Imagem retirada do livro: - LENGWILER, Guido; 
RICHARD, Field. (2013) A History of Screen Printing: How an Art into an Industry. ST Media Group International, Cincinnati, 
Ohio. 
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decalques para cada B -29); e para as primeiras placas de circuitos eletrônicos impressos, 

inventado pelo engenheiro austríaco Paul Eisler.36 

         O autor contribuiu para grandes avanços técnicos na serigrafia como a evolução 

química de tintas industriais e de receitas caseiras que podem incluir graxa de sapatos, 

xarope, mel, água, ou até vaselina, e a evolução da produção de redes para as matrizes, 

onde introduziu as fibras sintéticas. Contribuiu igualmente para grandes avanços técnicos na 

serigrafia como a evolução química de tintas industriais e de receitas caseiras que podem 

incluir graxa de sapatos, xarope, mel, água, ou até vaselina, e a evolução da produção de 

redes para as matrizes, onde introduziu as fibras sintéticas. 

         O trabalho do artista Lengwiller interessa-me sobretudo da maneira como o autor 

apresenta a técnica como um meio artístico. Artistas como Leopold Krumel37 e Boris Riedel38 

tiveram carreiras na indústria de serigrafia na década de 1920 e mais tarde fez cópias de suas 

próprias composições. O autor relembra que Anthony Velonis39 introduziu a serigrafia ao New 

York Poster Division e mais tarde fundou a Silk Screen Unit em New York, dedicada a 

serigrafia como uma arte, ou seja aplicando a serigrafia no contexto artístico e não como no 

contexto industrial. 

     A produção da serigrafia não separou a sua vertente artística da comercial até 1940, 

ano em que o curador e historiador da gravura do Philadelphia Museum of Fine Art, Carl 

Zigrosser40 emprega o termo serigrafia artística para designar o trabalho gráfico desenvolvido 

pelos artistas plásticos, distinguindo-o dos produtos produzidos pela indústria. A história da 

serigrafia artística regista as suas primeiras experiências na Europa no período entre as duas 

grandes guerras, a partir de pequenos ensaios feitos por pintores franceses que usaram 

processos fotográficos na criação de ecrãs serigráficos. Mas a história da serigrafia iniciar-

se-á nos Estados Unidos da América. Nos anos 60 e 70 este processo de impressão, pela 

sua velocidade e "pragmatismo", assim como o usos de cores vibrantes com a possibilidade 

de reproduzir imagens de diferentes origens e sobre uma grande diversidade de suportes, 

rapidamente atraiu jovens artistas como Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Richard 

Hamilton, Ronald Brooks Kitaj e Joe Tilson, entre muitos outros que se interessaram pelo 

processo incorporando-o nos seu trabalhos seja sobre tela ou papel. 

  

                                                
36 Paul Eisler (1907-1992) 
37 Leopold Krumel, artista austríaco (1979-1913). 
38 Criador da primeira capa da revista Chicagoan 
39 (1911-1997) liderou o uso de serigrafia a imprimir posters. Em 1936 este programa foi transferido 
para o FAP. 
40 GILMOUR, Pat.(1978). The Machanised Image. CTD Limited, Twickenham, England. 
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3.1. A SERIGRAFIA EM PORTUGAL 

  

    

  No contexto Português a serigrafia chegou mais tarde, começando nos anos 50 a ser 

utilizada com mais frequência nas artes plásticas. Na década de 50 artistas portugueses 

vivem sob o controle da censura imposta pela ditadura de Salazar, e, simultaneamente, sob 

a hegemonia cultural do partido comunista clandestino, onde o neo-realismo português é 

expresso através da linguagem figurativa, marcadamente ilustrativa, que pretende denunciar 

o regime e a difícil realidade do povo português. 

Para alguns artistas a serigrafia surge de forma autónoma e não acessória à pintura, 

ou seja, estes são artistas que desenvolvem o seu pensamento através da prática serigráfica, 

trabalhando como artistas-serígrafos e envolvendo-se no processo de impressão. Entre eles 

se destaca Vieira da Silva, Lourdes Castro, Fernando Calhau e Sérgio Pinhão. Além dos 

artistas-serígrafos referidos que imprimem as suas próprias obras, se verifica a importância 

dos técnicos-serígrafos e das suas contribuições para a obra final. Reconhece-se o papel de 

várias oficinas no ensino41, na práxis e no desenvolvimento técnico da serigrafia em Portugal, 

durante o período em estudo. 

        De acordo com uma organização cronológica que atravessa os anos 50, 60 e 70 

marca o aparecimento da serigrafia no início dos anos 50 no meio artístico português por via 

da indústria da publicidade. 

Roberto Araújo nos primeiros anos da década de 50 é um dos principais artistas 

relacionadas com nomes de serigrafia artística em Portugal, e sua digressão multidisciplinar. 

Thomaz de Mello e Roberto Araújo são considerados por diversos artistas os precursores da 

serigrafia em Portugal, como Guilherme Parente refere o nome dos artistas "foram os 

primeiros a iniciarem a serigrafia em Portugal"42 assim como o artista Espiga Pinto em 

entrevista afirma que foi a partir das obras de Thomaz de Mello que teve o primeiro contacto 

com a serigrafia. 

Durante os anos 60 a emigração torna-se um fenómeno de massa intensificada pelo 

início da guerra colonial, em 1961. Com a expatriação, a emigração, artistas internacionalizam 

os seus discursos e determinam não só uma nova relação com o mundo exterior, mas 

também as mudanças estabelecidas internamente. Os artistas desta geração além de 

                                                
41 Gravura-Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses; Museu de Arte Contemporânea-
Fundação de Serralves; Caixa Geral de Depósitos; Centro de Arte Moderna-Fundação Calouste 
Gulbenkian; Museu Municipal Martins Correia; 
42 Entrevista realizada ao artista por Joanna Félix Mink na sua dissertação para obtenção do grau de 

Compluntense de Madrid. 
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tomarem consciência internacional eficaz, passam a compreender o seu trabalho como 

processo aberto, em diálogo com a história da atualidade. 

A década de 70 estava dividida por um dos eventos mais importantes da história 

portuguesa, conhecida como a Revolução dos Cravos, em 25 de Abril de 1974. O golpe militar 

trouxe transformações em relação à economia, política, nível social, cultural e artístico. 

As tendências estéticas que se estabelecem neste período da arte em Portugal 

encontram-se mais contextualizadas com a realidade internacional. Não só as alterações 

políticas trazem a Portugal uma maior abertura cultural e mais informação artística, por outro 

lado a expatriação de muitos artistas portugueses na década anterior e a formação de muitos 

artistas em escolas estrangeiras, traz a Portugal igualmente as problemáticas estéticas 

vividas no exterior. 

Nuno Barreto (1941-2009) foi professor na Faculdade de belas artes da universidade 

do porto, onde foi responsável pela oficina de serigrafia por quinze anos consecutivos e 

introduziu o estudo e a prática da técnica serigráfica, sendo também ele o autor do primeiro 

manual de serigrafia prática em português. Neste manual o autor descreve os passos básicos 

da serigrafia ilustrados com desenhos de instrução muito simples, descrevendo desde os 

princípios da serigrafia (preparação de quadros, redes, mesa...) passando pelas técnicas de 

obturação de redes até à impressão.43 

A este pintor se deve a criação das oficinas de serigrafia na FBAUP, em 197644. 

Desde a criação da serigrafia, esta arte tem sido visto como um instrumento usual 

para a arte comercial, ou então um instrumento artesanal, e durante menos de um século 

este meio tinha sido usado apenas para repetir simples desenhos em bandeiras ou posters 

de embalagens. 

         Jasper Johns45, um dos grandes artistas de serigrafia no seculo XX, afirmou: 

  

  

and be deposited on paper. And the fact that the silk is there allows you to have very complex 

openings 46 (JOHNS: 1981) 

  

Mesmo assim, empresas profissionais que produzem equipamentos industriais 

avançados para a técnica da serigrafia, é possível ouvi a r

                                                
43 Barreto foi Bolseiro da Fundação Gulbenkian, e fez uma pós-graduação na Saint Martin's School of 
Art, de Londres.  
44 As estruturas oficinais então criadas permaneceram as mesmas durante as cinco décadas 
seguintes de funcionamento, sendo este projeto ai desenvolvido. 
45 Jasper Johns, Jr é um pintor norte-americano do movimento Pop Art. Jasper Johns talvez tenha 
sido um dos mais importantes entre os pioneiros da pop art nos Estados Unidos 
46  
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aprendizagem e ao usa da tecnologia desta arte na área industrial. 

-nos a uma habilidade necessária para a produção de 

um trabalho, com vários aspetos técnicos a serem considerados em simultâneo. 

         -se de criatividade, aspeto esse que é 

essencial para o profissional, assim como para o desenvolver da empresa em questão. 

  

-nos a algo que tem demasiados aspetos 

a serem simultaneamente considerados, e portanto algo intangível. Não há na realidade de 

fato formas de transmissão de conhecimentos sobre o intangível, nem qualquer espécie de 

treinamento possível  (BON:2013) 

  

estudantes e amadores. (Especialistas reconhecem que é muito fácil de fazer, mas 

extremamente difícil de fazer bem.) O mecanismo é essencialmente autoexplicativo. Desde 

que se imprima através do modelo não há nenhuma inversão de esquerda-direita entre o 

modelo e a impressão, e o ato de impressão ocupa alguns segundos. "Custo eficaz, fácil e 

gratificante", é como artista e professor Jeffrey Dell descreve47 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Tallman, Susan; Ferut, Michael.Screenprint (2014) volume 4, nº 2. (troca de e-mail com o artista) 
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4. A INTERAÇÃO DO ACASO E DO CONTROLO 
NO PROCESSO SERIGRÁFICO 
  

  

seu singular acidente total  a tão propalada morte da arte. Mas também o processo de 

diferentes formas, todo o ato criativo acaba por jogar-se entre os polos do acaso e do controlo, 

do caos e da necessidade. A ideia de experimentação, tão cara à particular afirmação da arte, 

está então inevitavelmente ligada aos diferentes equilíbrios da balança que pesa exatamente 

esses dois pólos. Sem o acidente, sem o acaso, nunca teríamos sequer a possibilidade de 

falar de arte, pelo menos não do modo como nos habituamos a entendê-la. A existência do 

acidente, a imprevisibilidade do acontecimento, é matéria fundamental para a sua 

sobrevivência, aproximando-  

  

                  Esta investigação parte da expressividade da serigrafia, pondo em causa o 

durante todo o processo. 

É um projeto que se encontra em dois polos diferentes, a improvisação e a 

composição, ou seja, por um lado existe a o lado espontâneo, uma ação imediata, um impulso 

e por outro lado existe a edição prévia, um trabalho previamente pensado, repensado, um 

planeamento. A improvisação é o ato puro de tomar decisões na hora, é uma forma de 

expressar a vontade de produzir sem a interrupção de segundos pensamentos. Em 

contradição a composição não obtém resultados imediatos, leva o seu tempo a estruturar 

todo o processo, mesmo antes de dar início ao projeto para que tudo termine de acordo com 

o planeado. Mesmo que composição e improvisação sejam opostos um do outro, os dois 

trabalham em plena sintonia completando-se e aliciando um ao outro. O improviso atrai o 

espectador para o inesperado afastando-o da rigidez do planeamento, de todas as questões 

colocadas perante uma decisão e de toda a contradição de primeiros pensamentos, dando 

toda a liberdade que por sua vez a composição enfraquece criando assim um equilíbrio ao 

trabalho. Mesmo que um dos polos seja mais dominante que o outro, ambos criam uma 

espécie de intercâmbio entre eles conseguindo assim extrair energia ao trabalho. 

Uma das características presentes no meu trabalho é a possível confusão do 

espectador na distinção entre o que é improvisado e o que é composição. Como o pianista 
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alemão Misha Mengelberg48 que explorou métodos de incorporar musica improvisada em 

músicas, estruturas, jogos, etc. Previamente acabados, para confundir a suposta distinção 

entre o que foi impulso do momento e o que foi planeado. 

  

le, you just take something and do something to it, and then do something 

 (JOHNS: 1998) 

  

Um outro exemplo desta junção de acaso e controlo é Christopher Wool49 que no 

desenvolver das suas obras (2001) e  (2001) decidiu 

criar uma interseção da serigrafia na pintura. O seu trabalho acabou por tornar-se insidioso e 

intrigante, levantando muitas questões em relação à produção de cada elemento, fazendo os 

espectadores questionar o que era pintura e o que era serigrafia, assim como o que era 

improvisado e o que era composição. 

 

  

                                                
48 Pianista da orquestra ICP ( Instant Composers Pool) 
49 Artista americano ativo desde 1980. 

Figura 18 Little Birds Have Fast Hearts.2001.  
Serigrafia sobre linho 
Christopher Wool.  

Figura 17 The Flam. 2001. Serigrafia sobre linho. 
Christopher Wool 
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No meu projeto procuro criar esse dilema, produzir um trabalho que capte estas duas 

naturezas, estabelecendo que existe o acaso 

e o controlo no desenvolver do processo, 

sem que seja evidente a distinção dos 

diversos elementos que compõem o trabalho.  

A figura 10 representa o controlo 

sobre o trabalho. É criada uma estrutura pré-

definida para a impressão, de forma que 

encaixe na anterior e assim sucessivamente, 

dando a ilusão de sobreposição e 

profundidade ao trabalho.  

Na figura 11 é o momento em que se 

dá o acaso. Sendo o trabalho uma 

construção de sobreposição de descargas de 

tinta, o encaixe das várias camadas seria fundamental para obter uma imagem nítida, no 

entanto interessa-me o desenrolar do possível erro nesse encaixe. A primeira passagem de 

Figura 19 utilização de revistas e folhetos que sejam 
impressos em papel couché. Planeamento da estrutura. 
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tinta bloqueia a visão para a o suporte, tornando-se praticamente impossível ter uma 

sobreposição rigorosa na segunda descarga de tinta. 

 

 

 

 

A experimentação é um fator importante no desenvolvimento do meu projeto e traduz-

se na capacidade do autor abraçar o acaso possível aceitando resultados inesperados e por 

vezes inexplicáveis. Ter uma atitude aberta em relação ao "experimentar" é uma mais-valia 

no âmbito da gravura e do desenho, abrindo novos caminhos que não os pré-designados. 

No livro Manual del Dibujo, mais especificamente no capítulo La expresión de lo 

irracional, o autor descreve os fatores na aleatoriedade do processo de desenho. Acrescenta 

que são experimentações que podem resultar em elementos interessantes e inexplicáveis 

fazendo assim com que estes testes experimentais fossem aplicados nos exercícios 

escolares. 

No específico do projeto em análise, o uso experimental das várias etapas da gravura- 

desenho, transporte, impressão- foi um fator muito importante porque proporcionou-me a 

capacidade de obter imagens diferentes partindo da mesma matriz. 

Figura 20 Primeira descarga de tinta. 
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Os artistas surrealistas estimularam esta prática experimental do desenho, mesmo 

que não tenham sido os primeiros a reparar nesta prática sobre as possibilidades do acaso e 

as formas intuitivas e incontroláveis da criação de imagens. Os surrealistas procuravam a 

adquiriram uma maior facilidade em produzir através dos seus impulsos e forma genuína. Os 

resultados dos seus trabalhos resultavam de uma ausência de plano previamente 

estruturado, um ato sem deliberação, uma abertura ao acaso, tirando assim proveito dos 

acidentes causados ao longo da experimentação. 

O autor Lino Cabezas enuncia precisamente dois exercícios experimentais do acaso 

aplicados ao desenho, exercícios esses que se encontram ligados com produção do meu 

trabalho autoral serigráfico. 

O primeiro exercício designa-se 

por frottage50 que consiste em explorar a 

textura de uma superfície. No caso do 

desenho era colocada uma folha sobre 

uma superfície texturada e com um 

riscador através da fricção a textura 

aparecia no papel. No caso da gravura, 

mais especificamente na serigrafia, a 

utilização de várias redes serigráficas com 

diverso tecidos dão à impressão final uma 

textura diferente chegando a notar-se a 

trama do tecido e até o desgaste, dando 

uma configuração única e imprevisível a 

cada impressão. Com o ato de fricção 

causada na passagem da raclete, acaba 

por produzir essa impressão na trama 

assim como as texturas que existem debaixo do suporte como por exemplo a fissuras da 

superfície de trabalho. A raclete, efetivamente fricciona as superfícies subjacentes, que se 

transportam, transferem sem desenho preliminar, para a rede e para a impressão. 

                                                
50 do francês "frotter", em português "friccionar" 

Figura 21 Decalque de máscaras de papel e de irregularidades da 
superfície de trabalho. 
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O segundo exercício é a grattage51 que consiste em retirar matéria de uma superfície 

para que a imagem apareça. No caso do desenho é a técnica utilizada no scratchboard52. Na 

serigrafia para a criação das máscaras do meu trabalho autoral, utilizo o mesmo princípio da 

técnica grattage, assim que a primeira passagem de tinta e o posicionamento de máscara é 

aplicado dá-se uma remoção de matéria através da descarga e eliminação das máscaras, 

criando o esqueleto do desenho que futuramente aparecerá na impressão final. 

 

                                                
51 A grattage é uma técnica que deriva diretamente da frottage. 
52 É a técnica de se gerar o efeito de sombras e tonalidades, obtido pela variação das distâncias e 
das espessuras entre as linhas simples ou cruzadas. Utiliza-se um papelão gessado pintado de preto 
e sobre este preto trabalha-se removendo o preto e fazendo aparecer o branco do gesso. 

Figura 22 Desgaste da rede nas matrizes serigráficas artesanais 

Figura 23 scratchboard.Trabalho realizado para o Workshop de 
Pedro Salgado: ilustração científica, realizado na FBAUP, 2015 
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O termo falhar inicialmente não tem nenhuma ligação com a ideia de sucesso ou 

criação de obras. O mesmo acontece com o termo acaso e risco. No entanto, estas três 

vertentes são instrumentos de trabalho no que toca no processo criativo do artista, são 

instrumentos que pertencem à gravura e que desafiam no deu desenrolar. 

Sendo o ramo das artes, como manda a tradição, um ramo ligado à perfeição e a 

produção do "belo", coloca o fracasso em segundo plano, o que na verdade tem um elo muito 

íntimo com a arte contemporânea, considerando-o assim também sinónimo de beleza. 

No meu trabalho considero o fracasso que provém do acaso como um elemento 

fundamental no meu processo criativo e esquecendo o verdadeiro significado da palavra 

"fracassar" utilizo-a de forma experimental. 

Coloco o sentido do erro, no meio da intenção criativa e da construção artística, 

criando portas para possibilidade de sistemas ou processos criativos, levantando questões e 

encontrando respostas. O processo serigráfico é sustentado por uma lógica de construção 

que se baseia em tentativas/acasos/erros, que leva à experimentação, sendo essa 

experimentação uma acumulação de novas tentativas/acasos/erros e assim sucessivamente, 

criando um ciclo repetitivo. Esta metodologia de trabalho, e de criação serigráfica, entende-

se como uma necessidade de um desprendimento da ideia de uma impressão final. 

Numa entrevista com o artista Gerhard Richter53, o próprio artista afirmou que o termo 

acaso tem um papel fundamental nas suas obras, referindo um tipo de acaso já planeado, ou 

seja um acaso quase que controlado. Esta designação pode levantar algumas dúvidas em 

relação à veracidade do acaso, mas contudo o seu processo de planeamento estendia-se 

apenas nos momentos em que o acaso iria acontecer. 

  

  

-  Que papel tem o acaso na tua pintura? 

Gerhard Richter - Um essencial, como sempre teve. Houve tempos em que isso me 

preocupava bastante, e eu via esta confiança no acaso como um atalho da minha parte. 

                                                
53 Artista alemão. Produziu obras abstratas, pinturas realistas e fotografias de vidro. 
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Benjamin Buchloh -  É esse acaso diferente do acaso em Pollock? Ou dos automatismos 

Surrealistas? 

Gerhard Richter -  Sim, é certamente diferente. Sobretudo, nunca é um acaso cego: é um 

acaso que é sempre planeado, mas também sempre surpreendente. E eu preciso dele para 

continuar, para erradicar os meus erros, para destruir o que eu construí mal, para introduzir 

algo diferente e disruptivo. Fico frequentemente assombrado por descobrir o quão melhor o 
54 

  

Expondo toda a admiração de Richter pela expressividade do acaso, surge a 

pergunta: Porque razão o acaso nos cativa? 

A resposta que encontro à pergunta é que a arte é algo influenciado por noções pré-

formadas, assim como os nossos comportamentos no dia-a-dia. Já no acaso existe uma 

espontaneidade, algo descomprometido que se sobrepõe aos estilos pré estudados, sejam 

eles históricos ou estéticos. 

É importante salientar que a intervenção de acaso e do controlo no processo criativo 

não demonstra incapacidade ou falta de conhecimento perante a técnica mas sim a coragem 

do artista deixar a sua zona de conforto e levar o seu trabalho para um lado de aceitação do 

inesperado. 

Quando o acaso se transforma num fracasso e este acontecimento se repete por 

várias vezes, dá-se algo de muito honesto na sua tradução na arte, na sua aceitação e do 

modo como o artista opta por fazer com que o erro acabe por funcionar. 

  

Deixar algo surgir, em vez de o criar  sem assertividades, construções, formulações, 

invenções, ideologias  para ganhar acesso a tudo o que é genuíno, rico, mais vivo: que 

está para lá do meu entendimento [...] Usar o acaso é como pintar a Natureza  mas que 

acaso eventual, de todas as incontáveis possibilidades? (RICHTER:1993) 

  

  

 

 

 

  

  

 

                                                
54 RICHTER, Gerhard - The Daily Practice of Painting: Writings and Interviews 1962-1993. Londres: 
Thames & Hudson, 1993, p 159. 
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5.A REPETIÇÃO NO PROCESSO CRIATIVO 
   

  

  

  ele constitui 

:200355) 

  

 

    Cláudia Maria Romero Amandi de Sousa, no quinto capítulo (pág.260) da sua 

dissertação, refere o significado da função repetir e as respetivas tarefas dessa função, 

refazer, intensificar e iterar.  

         A função repetir esta ligada à ideia de refazer, recuar, retroceder, ou seja este voltar 

atrás deve-se à dúvida, à dificuldade de, ao e erro como está presente no meu trabalho, com 

a vontade e a intenção de o retificar. 

  

"Fazem com que o suporte testemunhe as diversas tentativas, convertendo-se num registo 

fóssil das várias opções tomadas durante esse percurso" (AMANDI:2010) 

  

         Além da sua tarefa principal ser refazer, a mesma função também pode estar ligada 

à tarefa de iteração ou seja esta tarefa faz com que exista de certa forma uma ideia ou um 

processo forçado pondo em prática a programação da repetição de uma ou várias ações. 

Podendo também estar associada à tarefa intensificar, que consiste em utilizar o desenho 

como retorno a um conjunto de características de elementos fundamentais, ou seja a tarefa 

intensificar baseia-se na recolha de um conjunto de elementos que o autor acaba por 

reintegrar no seu processo. 

         O processo da repetição encontra-se em muitas obras de artistas como Dieter Roth, 

Sigmar Polke e mesmo Gerhard Richter, na acumulação de camadas utilizando o mesmo 

gesto, ou até a mesma forma, inúmeras vezes. Um dos mais icónicos exemplos de repetição 

é o trabalho do artista Andy Warhol. Warhol negava o conceito de talento artístico como o 

movimento Art Pop funciona da década de 60. Em vez de usar o pincel, o artista usou 

                                                
55 Conversation Avis Newman/Catherine de Zegher, The Stage of Drawing: Gesture and Act  
selected from the Tate Collection, New York: Drawing Center Publications, 2003, p. 234. 



50 
 

fotografias apropriadas de jornais ou revistas e o processo serigráfico para fazer impressões 

sobre tela. Essas impressões foram, então modificadas com cores rudimentares, brilhantes e 

intencionalmente, não pretendem evocar a realidade no esquema de cores. Warhol disse 

muitas vezes que esta técnica poderia ser copiada por qualquer outra pessoa e repetida com 

resultados semelhantes. Nesse sentido do pensamento chamou à sua galeria de arte de 

"Factory" e efetivamente utilizando outras pessoas para fabricar as suas serigrafias. O artista 

removeu o termo artista do processo, ou por outras palavras, ele removeu o artista da crença 

significativa do que um artista é. A noção do termo artista é que eles são almas torturadas 

que invadem as suas criações com solidão e tormento interior. Vincent Van Gogh foi um 

exemplo perfeito do indivíduo, espiritual e natureza do sofrimento do artista. As pessoas em 

geral acreditam que a arte verdadeira só pode vir de um lugar pessoal tal. Warhol fez o 

argumento de que isso nem sempre é verdade ou necessário. Warhol tratou em ser um artista 

como se fosse apenas uma maneira de ganhar dinheiro, mas ele também estava a fazer um 

ponto irónico sobre a glorificação de talento e individualidade agressiva do artista. Em 

retrospetiva, vemos que Warhol era único, original e incrivelmente talentoso. Ninguém 

realmente acaba por recriar ou copiar o seu trabalho, talvez por medo de serem rotulados de 

banal ou o facto de Andy Warhol tinha um olho estético e foi capaz de captar o espírito da 

época de seu tempo. 

 O uso da repetição na obra de Andy Warhol, e em outros autores da Arte Pop, dos 

processos de reprodução serigráficos ou outros, contradizia a aliança artística de talento 

associada à unicidade. O uso da repetição contradizia o aspeto precioso da arte. As famosas 

100 latas de sopa Campbell foram um grande desafio para patronos de arte da época. Eles 

foram confrontados com uma pintura que mostrava uma representação textual de um objeto 

Figura 24 100 Campbell's soup 1962. Pintura sintética de polímero sobre trinta e duas 
telas. Andy Warhol 
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que eles podiam ver no supermercado. Não só foi o assunto profundamente banal e destituído 

de ressonância emocional, ele foi repetido 100 vezes para promover a sua mundanidade. 

Quando questionado sobre isso, Warhol respondeu: 

  

(WARHOL:1962) 

  

  

    Tendo em conta a afirmação de Andy Warhol, pode-se concluir que a obra do artista não 

responde a nenhum conceito significativo, nem representa nenhum mérito no que diz respeito 

ao talento. 

Warhol afirmou que comia sopa ao almoço todos os dias durante vinte anos e fazia 

esta afirmação orgulhoso dessa sua rotina. Esta vida ritualística é evocada na implacabilidade 

da pintura. Como comentário social, a repetição das latas de Campbell evoca imediatamente 

a banalidade da imagem da disposição das mesmas numa prateleira de supermercado.  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Figura 26 Eight Elvises.1963. Serigrafia sobre tela Figura 25 Marilyn Diptych. 1962. Serigrafia sobre tela. 
Andy Warhol 
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 O uso da repetição teve um duplo propósito, foi concebida para esvaziar a noção de 

obras de arte, bem como elevar as experiências estéticas mundanos da nossa vida 

quotidiana. A técnica de serigrafia que rejeitava o talento do artista para a pintura, mas elevou 

a tela de seda como algo mais do que apenas uma técnica. Andy Warhol pretendia colocar 

em questão dos pré-requisitos de arte, talento, individualidade, preciosidade e paixão. Ao 

aparentemente eliminar esses elementos, ele destila a arte à sua expressão fundamental: a 

técnica. Isso abre o trabalho até a várias interpretações. Pode-se olhar para os seus trabalhos 

e chegar à conclusão de que o artista era inteiramente dedicado ou que ele tinha um talento 

para fazer imagens coloridas, ou havia algo mais profundo e preocupante no comentário a 

uma cultura consumista que substituiu deuses com o produto e o simbolismo oco. 

      Andy Warhol assumiu o sabor de seu tempo em uma maneira honesta, mesmo se 

isso significava que o mundo em que vivia era cada vez mais desprovida de uma conexão 

espiritual e emocional. 

Questiono-me até que ponto o meu trabalho é criação? Até que ponto é repetição? E 

até que ponto a repetição é a criação? 

       O meu projeto parte de muitas repetições de procedimentos, mas as repetições são 

um dos primeiros métodos, talvez mesmo o futuro imperfeito da prática artística. Com o 

desenvolver do trabalho autoral apercebi-me que o que se constrói quando se constrói, é 

aquilo que se constrói, assim como aquilo que criamos nem sempre é aquilo que pretendemos 

criar inicialmente, ou aquilo que o 

espectador absorve nem sempre é 

aquilo que se pretende destacar. 

A repetição contraria a 

facilidade, a velocidade de execução. A 

tinta manifesta-se através de uma 

repetição de configurações, criando 

assim imagens pela acumulação 

repetitiva de camadas que acabam por 

criar figuras que se definem ou 

desaparecem. 

Figura 27 José Pedro Croft (2015) Exposição: Em Outro 
Lugar. Brasil 
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                  No catálogo Objetos imediatos de José Pedro Croft56, onde o artista cria uma 

ligação entre o desenho, escultura, gravura, entre outras áreas artísticas, e cria uma série de 

trabalhos que consiste na sobreposição de tramas, cores, manchas com vários tons e 

transparências. O artista vê a repetição como uma etapa indispensável para o funcionamento 

saudável do trabalho. Explorei o mesmo tipo de trabalhos de organização para trabalhos 

futuros a desenvolver com essas mesmas características no campo da serigrafia. 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 CROFT,José Pedro. (2008). Objetos Imediatos. Lisboa. Documental 

Figura 29 Estudo de sobreposições de máscaras 
solidas e descargas de tinta. 

Figura 28 Estudo de sobreposições de máscaras solidas e 
descargas de tinta. 
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6. SISTEMATIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS 
VÁRIAS COMPONENTES DA SERIGRAFIA 
  

                                 

         Comecei por trabalhar em serigrafia, com a particularidade de não usar um obturador 

líquido fotossensível na matriz57. O facto de não existir uma imagem pré-definida dava uma 

configuração diferente ao produto final, pois não só a tinta vazada pela tela sugeria uma maior 

liberdade de expressão, como os movimentos que eu realizava com a raclete, ficavam 

marcados impressão. A génese deste princípio construção do desenho surgiu de trabalhos 

anteriores realizados a partir de tinta-da-china com a reação da presença da água no papel 

juntamente com obstáculos colocados no seu caminho. A tinta vazava, espalhava-se 

concentrava-se segundo estes obstáculos ou veículos propulsores do seu deslocamento. 

 

 

 

                                                
57 Aplicação de emulsões fotomecânicas tornou-se o método mais corrente na serigrafia com tintas á 
base de água. 

Figura 30 Estudo de tinta-da-china sobre papel Figura 31 Estudo de sépia sobre papel. 
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         As primeiras serigrafias executadas eram compostas por um conjunto de elementos 

e signos que se relacionam entre si, em diferentes aspetos formais ou temáticos, como a cor, 

a mancha, a textura. Repetiam o princípio de transporte direto sobre a rede, em substituição 

da sua aplicação direta sobre papel. A articulação hierárquica resultava da combinação dos 

elementos, sua ordem. Tal como nos desenhos de estudo, o processo serigráfico, permitia 

dar forma à imagem, por etapas de transformação, segundo os objetivos pretendidos. O que, 

no neste caso, compreende a formação da imagem dirigida por um impulso processual, não 

existindo assim um esquema ou a habitual maquetagem aplicada á serigrafia com os clichés 

a serem estudados na ordem e o registo usado para o perfeito alinhamento dos vários planos 

de cor.  

               

novo caminho no meu trabalho, que consistia em pequenas manchas abstratas de cor que 

surgiam de ângulos diferentes na folha de papel. 

 

            Comecei a produzir vários exemplares desses novos trabalhos e deparei-me com 

novos desafios, que consistiam em descobrir como produzir de forma controlada pequenos 

Figura 32 Testes realizados sobre a sobreposição de camadas. 
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elementos que despertavam a minha atenção mesmo: a transparência dada nas cores 

sobrepostas e a composição dos elementos no papel.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Com o decorrer do tempo e depois de várias tentativas para atingir o objetivo de 

dominar o desenho, consegui com que os meus trabalhos se tornassem num conjunto de 

elementos produzidos através do acaso e do controlo, ou seja a forma é produzida pelo 

deslizar da raclete na tela, a cor e as transparências são controladas e pré-definidas 

mentalmente, assim como possíveis caminhos criados por um stencil. A junção de cores, e o 

ruído continua a não ser possível controlar. 

                  

  

 Inicialmente trabalhei sobre o suporte de papel ou cartolina as optei por experimentar 

outros suportes como o plástico e têxtil. A serigrafia impressa sobre o suporte de plástico, no 

caso concreto plásticos com tramas industriais e fortes desníveis na superfície, produzia 

resultados interessantes, replicando e acentuando a textura, mas o tempo de secagem 

verificou-se muito lento para sobreposição de camadas.  

 

 

 

 

Figura 33 estes realizados sobre a sobreposição e contraste de descargas 

Figura 34 Estudos de cor, transparências, máscaras e composições sobre papel. 
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A serigrafia em têxtil é mais complexa do que a serigrafia em suportes como o papel ou 

cartolina. Deve-se ter em conta que a maior parte dos veículos são à base de água, isto 

significa que as máscaras usadas em serigrafia devem ser obtidas a partir de matrizes que 

não sejam solúveis em água. Outro ponto a ter em consideração será a fixação do tecido 

antes de imprimir. Sendo o tecido um material muito maleável, predispõe a outro tipo de erros 

no momento da impressão: a raclete cria uma tensão na passagem, e a trama do tecido 

movimenta-se acompanhando esse mesmo gesto. Ao acumular tecido por arrastamento, 

tende dobras, quando abertas se assemelham a frinchas.  

                     No projeto expositivo EM JOGO: ARTE, DESPORTO E LUSOFONIA., tendo 

por programa a produção de duas bandeiras por autor, com as dimensões 2mx1m que seriam 

expostas no XVI Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de 

Figura 35 Impressão sobre acetato com sobreposições de três camadas de 
cor com finalidade de testar o tempo de secagem. 



58 
 

Língua Portuguesa58. Neste projeto tive a oportunidade de variar o suporte do trabalho, e 

optei por fazer em tecido, fazendo inicialmente três testes em tecidos diferentes (Tafetá; 

Cambraia; Cetim), testando a sua absorção, transparência das cores em contacto com o 

tecido, a sobreposição das mesmas em relação com a textura, optando pelo cetim. Devido à 

sua pouca absorção, as cores tornam se mais vivas e a sobreposição das cores é idêntica 

com a sobreposição no suporte de papel. 

 

 

 

 

 

                                                
58 A exposição realizada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, de dia 27.09.2016 até 
31.10.2016. 

Figura 36 Aplicação de várias descargas de tintas sobre cetim 

Figura 38 Aplicação de várias descargas de tinta 
sobre cambraia 

Figura 37 Aplicação de várias descargas de tinta 
sobre tafetá 
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Figura 39 cadernos oficinais. Divididos em 
quatro volumes. 

Com o avançar do projeto senti necessidade de testar e documentar diversos tipos de 

veículos, máscaras e redes, para mais tarde ter a possibilidade de consultar e selecionar o 

material que mais se apropriado ao tipo de trabalho pretendido. A metodologia de trabalho 

adotado, criação de livros de oficina, organizados segundo quarto volumes cada um dos quais 

dedicados a um tópico: 

   

-   Redes Serigráficas Artesanais;  

-   Máscaras solidas, Obturadores líquidos e Tintas Offset;  

-    Tintas Calcográficas e Tintas à base de água;  

-     Screen Filler.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

As impressões realizadas para os livros oficinais, testam a viscosidade, resistência, 

tempo de secagem, transparências, opacidade, brilho, entre outros. Este tipo de documento, 

ao arquivar os testes originais permite um acesso às características gráficas produzidas por 

cada série de testes. É como tal, um livro que necessita do mesmo tipo de observação direta 

de originais. 

  

Figura 40 Caderno oficinal. Volume nº1. Estudo de 
máscaras sólidas com tinta offset 
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Figura 41Caderno Oficinal. Volume 2. Estudo 
de tintas calcográficas laváveis; Gouache; 
System3 

Figura 43 Caderno Oficinal. Volume nº3.) 
Estudo de redes serigráficas artesanais e 
bastidor 

 

 

Figura 42 Caderno Oficinal. 
Volume nº4. Estudo de screen 
filler (obturador liquido. 
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6.1 A RESERVA COMO CONCEITO 

  

 

       O enfoque sobre o processo serigráfico permitiu-me criar um sistema. A partir da 

manipulação dos seus instrumentos e reconhecimento das suas potencialidades - o efeito 

provocado por diferentes tipos de rede, a reação de diferentes tipos de tinta de acordo com 

stencils numa 

só impressão - desenvolvi uma interação e integração de todas as pequenas ocorrências 

criativas, que num primeiro momento eram identificadas. A consciência dos mesmos, é que 

se torna essa inteligência criativa, que num primeiro momento foi identificada, grande parte 

das vezes, ainda em testes de pequena escala. Sendo da serigrafia a base deste 

pensamento, a expressão dessas variáveis, inclui o sentido acumulativo da mancha que 

encontra por sua vez a reserva e as imagens fantasmas. As imagens-fantasmas59 ou 

afterimage60 que surgiam em cada tela, ou seja as marcas das impressões anteriores 

permanecem e aparecem consecutivamente nas próximas. 

               Na obra Hand and Mind61 de David McNeill62 (1996), o autor cria uma distinção entre 

gestos, gestos que se podem exprimir através de imagens, como os gestos icónicos e os 

metafóricos, e gestos que não se podem exprimir através de imagens, como os gestos 

dêicticos e os batimentos. Os gestos dêicticos como o próprio nome indica são gestos usados 

para apontar especificamente para algum sítio, para assinalar, marcar algo, reservar um sítio 

específico. O protótipo de gesto dêictico seria a extensão de um dedo que apontava para um 

lugar, mas no desenho ele tem características diversas, como movimentos circulares que 

cercam uma imagem como Luc Tuymans63, em Premonição (1994) onde associa o 

movimento circular com uma lente, uma perceção focada, ou até em formato de setas para 

indicar direções como Jasper Johns em Edisto (1962). Estes gestos têm como principal 

                                                
59 Imagens translucidas produzidas através da tinta que é vazada pela matriz de serigrafia. 
60 Imagem que continua a aparecer após a exposição à imagem original tiver cessado. 
61 MCNEILL, David. (1992) What gestures reveals about thought?. University of Chicago Press 
62 David McNeill é um psicólogo e escritor, especializado em pesquisa científica, e a pesquisa entre a 
linguagem e o pensamento. 
63 Artista Belga, trabalha atualmente em Antwerp 
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função, isolar algo para que sobressaia, são produzidos 

para assinalar/localizar/marcar/reservar algo, e é esse um 

dos objetivos que apresento nos meus trabalhos, reservar 

um sítio específico para criar um vazio no final do trabalho.  

Em consequência desta reflexão sobre os gestos dêicticos, 

optei por usar recortes de papel ou recortes de mapas em 

substituição dos stencils de fita-adesiva que utilizava 

anteriormente, com o intuito de criar uma narrativa entre o 

resultado final, o stencil e o próprio processo. 

 

 

 

 

 Todo o processo de trabalho consistia na colocação de pequenos recortes em sítios 

que por muito aleatórios que possam parecer, de uma forma pouco ordenada e inconsciente 

eram escolhidos previamente.         

 

Figura 45 Remoção de máscaras de papel da primeira descarga de tinta e preparação para a segunda descarga de tinta. 

Figura 44 Recortes de mapas em papel Couché 
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Com o desenvolver do trabalho apercebi-me que todos os elementos que constituíam 

o trabalho deixavam as suas marcas no trabalho final devido à insistência e à repetição da 

passagem da raclete sobre a matriz antes de introduzir a tinta. Esses stencils possuem a tinta 

para o outro lado. Algo que de certa forma fez-me descobrir o stencil dentro do próprio stencil. 

 Uma das características que captou a minha atenção no desenvolver do trabalho é o 

aparecimento e a construção progressiva da imagem no papel. Através do processo de 

surge quando o algo é interrompido ou se perde, é a hora e o local da memória ou uma 

Françoise Viatte64 em Réserves: les suspens du dessin (1996). Afirma também que a reserva 

não é um vazio nem um entre linhas, não é uma ausência nem uma presença, mas sim uma 

quebra ou uma abertura para algo mais, transforma-se assim no branco do desenho, uma 

característica da estrutura do espaço do próprio trabalho. 

Na serigrafia, o processo de definição de reservas é intrínseco à desmintagem de um 

desenho que se pretende reproduzir. Para criar essa reserva, é necessário a construção de 

máscaras e obturadores, podendo existir máscaras sólidas (como por exemplo o papel, 

objetos planos e sem grandes texturas, fita adesiva, lápis de cera, pastel de óleo e pelicula 

adesiva), e obturador liquido (como a borracha liquida, screen filler, e emulsão).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64  Artista francês contemporâneo. 
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6.2 MÁSCARAS SÓLIDAS 

  

  

                     Figura 46 Material utilizado para criação de máscaras/Stencils 

          

As máscaras podem ser classificadas como máscaras diretas, que são produzidas sobre a 

rede, ou indiretas, ou seja, máscaras que são produzidas em separado da rede, como o caso 

das máscaras de papel. Máscaras indiretas são raramente utilizadas na serigrafia industrial, 

porque não são considerados muito precisas na comparação com máscaras diretas. 

stencil 

prática de Nuno Barreto65. São máscaras muito fáceis de fazer mas nem sempre eficazes. 

Recortando um papel na forma ou formas pretendidas conseguimos criar uma área onde a 

tinta não conseguirá atingir o papel, porém, devido à fragilidade do material, com o uso dessas 

mesmas máscaras o resultado começa a perder qualidades, deixando a tinta passar pelas 

extremidades criando várias camadas de cor. É uma máscara que pode ser utilizada 

individualmente ou em conjunto com o obturador liquido Screen Filler ou obturador 

fotomecânico. 

Existem vários tipos de papel que podem ser utilizados na concretização destes 

stencils, um deles é o papel vegetal, este tipo de papel é fácil de cortar tanto manualmente 

como com tesoura, é resistente à água e pouco absorvente o que o torna adequado para 

                                                
65 BARRETO, Nuno. (1976). Serigrafia Prática. ESBAP, Porto 
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impressões que requerem várias impressões com a mesma máscara. É um material de fácil 

acesso. 

 

 

Outro tipo de papel é o papel de jornal, este papel é muito absorvente o que poderá 

afetar a produção, pois ficará ensopado e saturado com as tintas e as extremidades 

começaram a desfazer-se e a modificar o stencil, por estas razões é uma máscara em que a 

sua utilização é limitada caso seja necessário uma repetição da mesma. 

Existe também o papel adesivo, este tipo de máscaras é pouco aconselhável para 

várias utilizações porque o adesivo ficará saturado (caso este seja muito absorvente), ou 

então com a humidade que existe na matriz, a cola de adesivo começara a perder a força e 

irá permitir que a tinta entre para a área protegida. 

A folha de acetato é uma máscara reutilizável e fácil de reposicionar na matriz devido 

à sua transparência. Como não é um tipo de papel absorvente a sua lavagem e utilização 

para várias cores é facilitada. É adequada para ser utilizada numa matriz sem outro tipo de 

stencils na mesma impressão. 

Figura 48 sem-titulo.2015. Serigrafia sobre papel. Figura 47 sem-titulo.2015. Serigrafia sobre papel. 
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Um tipo de papel também utilizado é o papel de prata, este material é muito frágil o 

que faz com que possa rasgar intencionalmente. Deve ser preparado com a imagem 

pretendida antes de qualquer impressão, porque depois de existir um depósito de tinta sobre 

o papel dificulta o recorte devido à sua opacidade. Não é aconselhável utilizar outro tipo de 

máscara ao mesmo tempo que se utiliza a máscara de papel de prata porque como é um 

stencil muito leve e fino, pode deslocar-se, rasgar, e destruir a composição quando for criada 

pressão na passagem da raclete com a tinta na matriz. 

E por fim o papel japonês. É um papel semi-opaco e com uma textura e uma abertura 

das fibras inconstante, o que faz com que na impressão a tinta consiga trespassar o stencil 

criando efeitos de diversas tonalidades. Sendo um papel muito absorvente faz com que fique 

muito saturado nas impressões, por esse mesmo motivo é uma máscara de utilização 

limitada. Os seus recortes são fáceis de fazer mas com a particularidade de serem muito 

irregulares o que é muito característico do papel japonês. 

A fita adesiva é uma máscara sólida muito fácil de se utilizar, porque é de fácil acesso, 

corte e aplicação. Existem dois tipos de fita adesiva que podem ser utilizados na serigrafia, 

um deles é a fita adesiva de papel que se adequa a qualquer tipo de tinta, mesmo que seja 

um material absorvente é resistente a várias impressões, e fácil de aplicar não interferindo 

com a passagem da raclete. Por outro lado existe a fita adesiva de plástico, que é adequada 

para tintas mais espessas, porque como é uma fita adesiva não absorvente, a sua superfície 

é plastificada ou seja escorregadia para a tinta, o que faz com que ao criar pressão com a 

Figura 51 Impressão em acetato com 
duas descargas de tinta. 

Figura 50 Impressão em acetato 
com três descargas de tinta 

Figura 49 Impressão em plástico 
com quatro descargas de tinta 
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raclete, a tinta irá escorregar na zona da máscara mas não na matriz o que poderá criar zonas 

de acumulação nas extremidades do stencil.  

 

 

 

 

O lápis de cera e o pastel de óleo, formam máscaras sólidas muito idênticas e 

interessantes para quem procura a formação de ruído na impressão. Desenhado diretamente 

Figura 52 sem-titulo. 2015. Serigrafia sobre papel. 

Figura 53 Pormenores do trabalho apresentado na figura 52. 
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na matriz, e em negativo. O material acumula-se na matriz criando uma película impermeável 

o que faz com que não deixe passar tinta. No entanto, é um material que ao ser aplicado deixa 

sempre uma certa textura e não tem uma cobertura homogénea, deixando pequenos orifícios 

que irão criar ruído na impressão. A diferença entre os dois materiais é que criando a mesma 

pressão nos dois durante a aplicação, o pastel de óleo como é mais macio, cria uma mancha 

mais opaca o que reduz o ruído na impressão, já o lápis de cera isso não acontece criando 

muito ruído tanto na formação de mancha como na formação de linhas. 

 

 

 

 

Para a construção do meu trabalho utilizei as máscaras sólidas, mais especificamente 

de papel couché66 com a impressão de mapas ou revistas. O químico transportado no papel 

cria uma monotipia na rede passando assim para o suporte final sobre descarga. Este é um 

processo de contaminação, em que a tinta offset já impressa reativada pelo veículo da tinta 

usada na impressão, transfere-se e estampa-se sobre o suporte. 

                                                
66 O papel couché é um tipo de papel muito usado na indústria gráfica e consiste em uma base de 
offset. É considerado um papel de boa qualidade para a impressão. É muito usado para a impressão 
de revistas, cartazes e livros de arte. 

Figura 55 Máscara sólida: lápis de cera. Figura 54 Máscaras sólida: pastel de óleo 
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6.3 OBTURADORES LÍQUIDOS 

  

  

Os obturadores líquidos são máscaras diretas. É utilizado um líquido bloqueador, 

aplicado diretamente na rede que irá preencher as áreas onde a tinta não vaza a matriz, ou 

seja terá que ser uma imagem trabalhada em negativo. 

Nos obturadores líquidos existe a borracha líquida67, este material é utilizado através 

de pincéis, esponjas, penas de animais, folhas de árvores, ou outro qualquer material que 

sirva para estender o líquido sobre a matriz criando o efeito desejado. A zona não protegida 

pela borracha líquida, será a zona onde a tinta irá vazar para o papel, por este motivo a 

imagem deverá ser produzida em negativo. Este processo é adotado para a utilização de 

tintas aquosas, evitando assim outro tipo de materiais que obrigam a etapas mais prolongadas 

de limpeza ou incompatibilidades. Refira-se aqui, que nas técnicas com tintas a white spirit 

ou outro diluente, a combinação é feita entre borracha líquida e Blue Filler, um obturador 

aquoso tal como descrita por Nuno Barreto no seu manual de serigrafia.68  

                                                
67Designação dada para um liquido à base de borracha. Borracha liquida LR2000, Rubson. 
68 Os processo usados baseiam-se nos produtos oferecidos pelo mercado de serigrafia alternativos. 

Figura 56 Pormenor da aplicação de descargas 
em cetim para o projeto Em JOGO: ARTE, 
DESPORTO E LUSOFONIA. 

Figura 57 Pormenor da aplicação de descargas 
em cetim para o projeto Em JOGO: ARTE, 
DESPORTO E LUSOFONIA. 
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Screen Filler é um obturador líquido que substitui a emulsão utilizada na impressão 

fotomecânica. Para criar a forma que se pretende que seja impressa no papel utiliza-se o 

Speedball Drawing Fluid (4531/4571. Art Products Company), e quando estiver totalmente 

seco bloqueia-se/preenche-se todo o quadro com o Speedball Screen Filler (4530/4570. Art 

Products Company) e deixa-se novamente secar por completo. Assim que o quadro passar 

pelo processo de lavagem (agua fria), o Speedball Drawing Fluid irá sair e automaticamente 

ficam áreas abertas para a passagem da tinta na impressão. Assim que as impressões 

estiverem terminadas para seguir para o processo de lavagem da matriz será necessário a 

utilização do Speedball Speed Clean (4533/4573/4574. Art Products Company) e aplica-lo 

nos dois lados da matriz esfregando suavemente em movimentos circulares com um pincel 

ou uma escova de fibras macias, repetir o processo de lavagem duas vezes e deixar atuar 

por três minutos na posição horizontal. Por fim lavar com água quente.  

Figura 58 borracha liquida sobre rede serigráfica industrial. Veiculo: tinta 
offset azul 
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Para tintas à base de água o Screen Filler da System3 Daler Rowney será o mais 

indicado. A sua aplicação parte do mesmo princípio que o Screen Filler da Speedball Art 

Products Company, ou seja com o System3 Screen Drawing Fluid (DLR128007020) cria-se a 

imagem pretendida a ser impressa no papel e assim que estiver seco, com o System3 

Removable Screen Block (DLR127237021) bloqueia-se a matriz. No processo de lavagem 

(água fria) o SysteM3 Drawing Fluid irá sair e dar lugar às áreas de impressão. Para remover 

todos os produtos da matriz basta lavar com água quente e sabão. 

 

 

O livro Screenprinting  The complete water-based system69 refere um outro tipo de 

obturador fotomecânico, que é produzido pelo próprio objeto, como por exemplo pétalas de 

flores, folhas de árvores ou qualquer tipo de objeto que tenha a espessura de uma folha de 

papel fina, e que seja flexível e pela emulsão colocada na matriz. No exemplo das pétalas de 

flores, o processo é muito simples e bastante artesanal. Com tinta-da-china ou acrílico, ou 

qualquer tinta preta que crie opacidade total, cobre-se as pétalas e deixa-se secar. De seguida 

com a matriz já emulsionada colocamos as pétalas na composição desejada e de seguida 

passa-se para o processo fotomecânico, onde a matriz vai receber uma luz que 

                                                
69 ADAM, Robert; ROBERTSON, Carol. (2003) Screenprinting  The complete water-based system. Thames & Hudson Ltd. 
London 
 

Figura 59 Screen Filler. Speedball Drawing Fluid (4531/4571) 
Art Products Company. Aplicação com borrifador. 
Veiculo:System3 Daler Rowney 
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fotossensibiliza a emulsão. Por fim as pétalas são retiradas, o quadro passa pelo processo 

de lavagem e está pronto para imprimir. 

Os obturadores fotomecânicos foram os obturadores mais utilizados para a serigrafia 

industrial, pois são fáceis e muito eficazes no transporte. A gravação consiste num processo 

de fotossensibilidade, a matriz é preenchida pela emulsão de um lado e do outro por uma 

camada muito fina, e assim que seca é colocada sobre um fotolito e estes dois elementos irão 

juntos para uma mesa de luz. As manchas pretas do fotolito irão bloquear a luz e assim a 

emulsão não ia endurecer, o mesmo não acontece com as zonas não protegidas pelas zonas 

pretas e a emulsão fotossensível secará. Este processo de fotossensibilidade demora entre 

2/3 minutos e de seguida dá-se o processo de lavagem, onde a matriz é lavada com jatos de 

água até as imagem começar a aparecer na matriz, depois que a matriz seque está pronta 

para imprimir. 
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7. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE 
VEÍCULOS/TINTAS NO PROCESSO DE 
IMPRESSÃO SERIGRÁFICA 
  

  

  

A escolha da tinta para a realização do trabalho é um passo fundamental, a maioria 

dos artistas tende a eleger uma cor ou tipo de tinta para o seu trabalho, e essa tinta irá 

influenciar a impressão que futuramente será feita. 

 

É crucial perceber a natureza dos materiais que utilizamos na produção de trabalhos, 

para conseguir obter bons resultados. Perceber como são feitos, como se podem modificar 

de acordo com as necessidades práticas, a sua viscosidade, transparência, e o seu estado 

final de secagem.  

Há vários eventos significativos na história de tinta além do desenvolvimento da 

impressão, o nascimento do que é agora aceite como tendo ocorrido na China e na Coreia 

durante o século II d.C. 

No livro The Invention of Printing in China and Its Spread Westeards (1955) de Thomas 

Francis Carter, o autor descreve um dos primeiros recipientes de tinta encontrados, com a 

indicação da data de 251 d.C. Esta tinta consistia na junção de pigmento preto e goma, 

Figura 60 Preparação das transparências dos 
veículos 
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criando assim uma pasta que mais tarde iria secar em blocos e pequenas varas. Este método 

ainda é utilizado hoje em dia, produzindo uma excelente tinta para escrever e pintar blocos 

de madeira. Mais tarde, Johannes Gutenberg inventou a tinta à base de óleo e começou a 

comercializar-se em 1400. A sua introdução foi causada pelo uso de metálicos móveis e, 

claro, a invenção da imprensa. Uma tinta solúvel em água não seria fácil imprimir a partir de 

metal como a tinta á base de óleo, pois seria rejeitada da superfície naturalmente gordurosa 

do metal.70 

Para perceber realmente o comportamento e o efeito que se pode obter com um certo 

tipo de tinta, é importante perceber as funções de cada elemento que a constitui. O primeiro 

elemento é conhecido pelo termo veículo, No livro Inks de Steve Hoskings, o autor descreve 

o termo vehicle - 

(HOSKINGS;2004). O primeiro veículo utilizado para a tinta de impressão era o óleo de 

linhaça, mas primeiramente tinha que passar pelo processo de ebulição e depois queimado. 

Este elemento era adicionado à tinta em variadas quantidades para atingir a viscosidade 

pretendida de acordo com o objetivo. 

Na serigrafia existe a possibilidade de utilizar veículos que não sejam industrializados, 

ou seja orgânicos. Como por exemplo, Dieter Roth que utilizava leite, especiarias, sumo de 

que atuavam como substituto das suas tintas base. 

  

 71 

  

Um outro exemplo é o gravador alemão Knut Willich observa que através do 

aquecimento do ecrã é possível: 

  

 "Can print substances (such as chocolate) that become fluid when they come into 

contact with the warm mesh, and then harden when cool. One can print ceramic glazes to be 

fired in a kiln, as well as electrically conductive ink".72 

  
  

                                                
70 Carter, Thomas F., The Invention of Printing in China and its Spread Westwards, Columbia 
University Press, New York, 1925. 
71 Wye, Deborah; Weitman, Wendy.(2006) Eye on Europe. MoMA, Nova Iorque. 
72 Disponível em https://artinprint.org/article/screenprint-2014/#footnote_14_4331, acesso dia 
22.09.2016 
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7.1 DISTINÇÃO ENTRE PIGMENTO E CORANTE 

  

  

Um outro elemento que constitui a tinta é o pigmento. O pigmento é um produto da 

indústria farmacêutica, que se desenvolveu durante o século XIX, mas que atualmente é 

utilizado em indústrias de impressão.  

Um pigmento é um pó insolúvel, e funciona absorvendo as partes de luz do objeto e 

projetando outras. Existem três tipos de pigmentos, o pigmento inorgânico que se divide em 

naturais e sintéticos. Os pigmentos inorgânicos naturais não possuem grande cobertura, o 

que se torna mais difícil na aplicação, assim como no controlo no veículo. Em relação aos 

pigmentos inorgânicos sintéticos, como têm substâncias químicas para melhorar a fórmula, 

acaba por ter mais facilidade na utilização, mais propriamente na cobertura. Um ponto 

negativo na utilização dos pigmentos sintéticos é que devido à adição de químicos, são 

prejudiciais à saúde, acabado por atualmente serem substituídos pelos orgânicos. 

Os pigmentos orgânicos dividem-se em dois grupos, o grupo azo e o grupo policíclicos. 

No grupo azo podem ocorrer transformações ou desgastes devido a processos químicos, 

físicos ou biológicos, e por esta razão não são utilizados na pintura externa. Já no grupo dos 

policíclicos tal fenómeno não acontece, sendo até utilizado para pintura de automóveis. Estes 

pigmentos permitem a obtenção de todas as nuances de cores e todos os níveis de 

resistência. 

Comparando os pigmentos inorgânicos com os orgânicos, podemos dizer que os 

inorgânicos são mais opacos e possuem uma maior cobertura assim como de tingimentos, já 

nos orgânicos obtém-se mais brilho e transparência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes pode existir uma certa confusão entre pigmento e corante, mas a principal 

diferença entre estes dois elementos é que o pigmento é um pó insolúvel e o corante é um 

Figura 62 Pigmento seco. Figura 61 Corante. 
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líquido que se mistura com facilidade no veículo da tinta. O corante é menos resistente à 

descoloração quando exposto à luz do que o pigmento e a sua aplicação não é tão estável. 

   

  

7.2 TINTAS PARA SERIGRAFIA 

  

  

Na serigrafia, existe uma grande variedade de hipóteses, que se podem dividir em três 

grandes grupos: aquosas, à base de white spirit, e outros diluentes de marcas e específicos 

à tinta em questão73. 

A par das tintas especializadas, temos as variantes experimentais. No entanto, sendo 

a referência à indústria de artes gráficas, é este o mercado que está mais abastecido de 

alternativas, e só num passado mais recente, com crescente interesse em encontrar soluções 

compatíveis com o mercado da serigrafia artística, ou seja, de belas artes, as marcas 

desenvolveram gamas e soluções de base acrílicas. 

Nas oficinas, em espaço académico, usam-se estas gamas mais adaptadas a estes 

contextos formativos, com oficinas sobrelotadas de estudantes e com a necessidade em 

fornecer soluções compatíveis com exigências de segurança e saúde no local de pesquisa 

Para entender a dinâmica de uma tinta, não basta saber os seus componentes, porque 

o efeito final, e todo o seu processo, pode trazer surpresas negativas ou positivas, por isso 

optei por testar algumas tintas que apresentavam um certo potencial para o meu trabalho em 

questão74.  

  

        

 

7.2.1 TINTA OFFSET 
  

  

A tinta offset é uma tinta à base de óleo e é um fluido de alta viscosidade. Nesta tinta 

utilizam-se apenas pigmentos orgânicos e que não se dissolvem no veículo, por possuir mais 

brilho, transparência e intensidade, é uma tinta que têm a maior concentração de pigmentos 

do que a maior parte das tintas, o que a torna muito concentrada. Por esta razão é utilizada 

                                                
73 BARRETO, Nuno. (1976).  Serigrafia Prática. ESBAP, Porto; 
74 - DAWSON, John. (1981) The Complete Guide to Prints and Printmaking Techniques and Materials. Oxford: Phaidon; 
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apenas uma passagem de tinta com a raclete na rede durante a impressão, caso contrário o 

papel ficará saturado de tinta e a impressão não terá um efeito uniforme devido à acumulação 

nos sítios onde é causada maior pressão na rede. A tinta offset não é desenvolvida com a 

intenção de ser utilizada em serigrafia, mas sim no sistema de impressão offset que consiste 

na utilização de uma máquina de impressão offset. Neste caso é necessária uma película de 

tinta muito fina, que passa diretamente da chapa para um cilindro de borracha, e deste para 

o papel. É um processo muito mecanizado, sendo apenas necessários ajustes na quantidade 

de tinta e água por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

Antes da aplicação da tinta offset na rede serigráfica, é necessário passar por um 

processo de preparação da tinta. Sendo uma tinta muito espessa, tem que ser batida com um 

espátula numa superfície plana e limpa, e de seguida misturar em quantidades muito 

pequenas com a base de branco transparente offset (médium que serve para controlar as 

transparências da solução) e ir adicionando mais tinta de acordo com a cor que se pretende 

alcançar. Depois da impressão concluída, a sua secagem pode demorar até 24h, se não 

adicionar qualquer tipo de secativo, existindo ainda quatro tipos de secagem: a absorção 

(penetração da tinta no papel, este método de secagem é muito relativo tendo em conta a 

Figura 63 Tinta Offset azul; Médium 
Transparente branco offset 

Figura 64 Preparação da tinta Offset 
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viscosidade da tinta e da absorção do papel utilizado), a evaporação (o papel é aquecido por 

uma máquina, queimando os gases que a tinta liberta e de seguida dá-se um choque térmico 

no papel arrefecendo-o repentinamente para que a tinta solidifique), a oxidopolimerização 

(esse processo ocorre pela ação do oxigénio com os óleos ou componentes secativos das 

tintas. nesse processo o oxigénio realiza ligações cruzadas com os componentes, sendo 

conhecido como reticulação polimérica) e a cura (entrelaçamento de moléculas fazendo com 

que o solvente e todos os componentes solidifiquem). 

A lavagem da tinta offset após a impressão, passa por um processo que consiste na 

utilização de diluente (White Spirit75), diretamente na rede, a sua aplicação é feita por 

movimentos circulares juntamente com desperdícios e assim que a maior parte da tinta tenha 

saído passa-se para uma mistura de água com sabão, igualmente com movimentos circulares 

aplicar com o desperdício até criar uma espuma e a tinta sair. Para concluir passa-se por jatos 

de água e esta pronta para ser novamente utilizada. Para evitar um processo de limpeza 

baseado em white spirit e exposição prolongada à sua inalação, basta descarregar de modo 

sistemático a última tinta colocada na rede, até que a obtenção de imagens sobre papel de 

jornal seja praticamente impercetível. Nessa altura, acaba-se a limpar com detergente de 

limpeza, e esta etapa será suficiente. 

Não selecionei a tinta offset para a elaboração do meu trabalho, tendo em conta as 

suas características, como o tempo de secagem de cada impressão que dificultava a 

produção de sobreposições, assim como o seu fator químico e prejudicial à saúde visto que 

é uma tinta à base de óleo. 

  
  

7.2.2 TINTAS CALCOGRÁFICAS LAVÁVEIS 
  
  

         Uma outra tinta que utilizei para a produção de testes foi a tinta calcográfica ecológica. 

Estes testes foram conduzidos com o propósito de testar alternativas às tintas aquosas, e que 

pelas suas características, permitiriam obter um aspeto final em tudo semelhante ao da 

serigrafia a white spirit, com a vantagem, de, sendo lavável, conseguir concretizar protocolos 

de limpeza com recurso exclusivo a água e sabão. É uma tinta fotoresistente, com uma 

resistência de 6 pontos numa escala de 0 a 8 e com uma alta concentração de pigmentos. 

Sendo uma tinta criada especialmente para gravura calcográfica, pode ser utilizada 

sobre papel húmido ou seco. No caso do papel humedecido, depois que a primeira impressão 

                                                
75  Diluente para laboratório, análise e química. 
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esteja concluída, é possível voltar a humedecer o papel para criar uma segunda camada de 

tinta. 

O primeiro teste que realizei com a tinta calcográfica, foi para testar as suas 

transparências e para isso utilizei uma base offset de médium branco transparente e adicionei 

em quantidades muito reduzidas a tinta calcográfica (azul Prússia) e conclui que mesmo 

sendo uma tinta muito espessa e com uma grande quantidade de pigmentos consegue-se 

criar uma paleta com várias tonalidades e transparências.  

 Com o decorrer destes testes de transparências, apercebi-me que a espessura da 

tinta dificultava o deslizar da raclete, então optei por adicionar reducer (diluente) de três gotas 

em três gotas, para tornar a tinta mais líquida, mas que por consequência tornava a secagem 

mais difícil de concluir, então adicionei secativo de duas gotas em duas gotas. O primeiro 

teste demorou vinte minutos a secar com duas gotas de secativo, o segundo teste demorou 

dezassete minutos com quatro gotas de secativo e assim consecutivamente, acabando no 

oitavo testes onde demorou apenas quatro minutos com dezasseis gotas de secativo. Achei 

relevante testar vários tempos de secagem, pois facilita na organização do tempo durante a 

impressão, principalmente se for um trabalho que requer sobreposição de camadas de tinta 

ou cores. 

De acordo com a análise dos testes realizados para o estudo da tinta calcográfica, 

decidi não utilizar para produção de trabalho autoral. A sua espessura dificultaria a produção, 

assim como o seu tempo de secagem, mesmo com o auxílio do secativo. 

  

 

 

Figura 66 Material utilizado para a testes com a tinta 
calcográfica: médium offset transparente; tinta 
calcográfica lavável; secativo; reducer Figura 65 Teste de transparência 

de cores 
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7.3 TINTA À BASE DE ÀGUA 

 

Sendo tão forte, volátil e inflamável só deverá ser usado ao ar livre ou em 

(BARRETO:1976) 

Encontramos esta afirmação no manual de serigrafia prática, descrevendo os efeitos 

das opções técnicas a essa data adotados nas oficinas: tintas a white spirit. 

Nas oficinas de serigrafia, criadas por Nuno Barreto na década de 70, efetivamente 

só no ano de 2008 se alterou o tipo de tintas permitidas, sendo a partir dessa data, interditas 

as tintas a white spirit e outros diluentes nocivos. Exceção foi feita para a tinta de offset, 

verificada num dos anos através de breve pesquisa de aplicação, que identificou a sua 

compatibilidade desde que respeitados os novos protocolos de limpeza assentes em água e 

sabão. Revelou-se no entanto uma tinta muito pouco eficiente para um contexto formativo, 

dada a exigência técnica necessária para o cumprimento dos protocolos de limpeza. 

 

 A opção reconheceu as perdas de qualidade de impressão e também as novas 

condicionantes processuais, nas quais se inclui a sua versatilidade acrescida quando 

baseada em processos fotomecânicos. No entanto, em contextos oficinais sem qualquer tipo 

de instalação de ventilação industrial, a par da obrigatoriedade em usar o processo de limpeza 

com diluentes que incluem o diluente celuloso, ou os indicados pelas marcas, baseados em 

princípios químicos igualmente nocivos, a decisão não é uma opção mas sim uma 

inevitabilidade. O projeto aqui relatado segue também uma linha de investigação que, ano 

nível da pós-graduação, procura repor as características experimentais identificadas nos 

processos diretos e indiretos combinados nas primeiras décadas de ensino da serigrafia na 

FBAUP. 

        A Comunidade Europeias realizou um estudo mostrando que mais de 50% dos solventes 

usados na lavagem de matrizes evapora indo diretamente para a atmosfera, fazendo com que 

a indústria serigráfica se torne a segunda maior fonte emissora indústria de compostos 

orgânicos voláteis na Europa. 76 

  As tintas à base de água, como o próprio nome diz são solúveis em água o que põe 

de lado todos os diluentes no ato da limpeza de matrizes ou para ajustar a viscosidade da 

tinta. Com a introdução das tintas à base de água o risco de explosão é nulo, pois as tintas à 

base de óleo eram muito inflamáveis e explosivas. 

                                                
76Com a introdução das tintas à base de água o risco de explosão é nulo, pois as tintas à base 

de óleo eram muito inflamáveis e explosivas. 
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         O seu manuseamento é fácil ao nível de transparências, viscosidade, sobreposições 

de camadas e o tempo de secagem é quase que imediato devido à evaporação da água. Tal 

como relatado, as pesquisas iniciais visaram identificar qual das opções de impressão a 

adotar, aquela que se mostrava uma boa alternativa ao processo direto. Face aos testes, optei 

pelas tintas de à base de água para o meu trabalho. 

  
7.3.1 SYSTEM3 - DALER ROWNEY 

  

Visto que o meu trabalho requer sobreposições de camadas de tintas e transparências, 

a tinta que apliquei em testes foi a System3 da Daler-Rowney. Sendo a primeira vez a ser 

introduzida nas oficinas da FBAUP77, requeria uma pesquisa mais elaborada e nova 

formulação de testes destinados  verificar espectro de  possibilidades mais alargado 

 É uma tinta não-tóxica, ou seja é à base de água por isso não requer diluentes na sua 

lavagem, o que facilita a sua utilização. 

Ao testar esta tinta utilizei: 

- Médium Transparente System3 para criar várias escalas de transparências; 

- Gloss System3 para dar brilho à impressão; 

 - Mate System3 para criar um efeito opaco; 

- Adição de gouache para detetar defeitos na mistura de duas tintas distantes. 

  

O primeiro teste partia da criação de três impressões de System3 Process Colours 

com a adição de Médium Transparente System3. 

A primeira impressão com uma passagem, a segunda com duas passagens e a 

terceira com três passagens, o que permitiu testar a opacidade da cor e a profundidade que 

ia criando de acordo com o número de passagens. Nessas mesmas impressões procurei 

testar o Gloss System3, imprimindo uma segunda camada sobre a primeira impressão 

(apenas com Gloss System3) ocupando metade da área da primeira impressão para poder 

comparar os resultados assim que a impressão estivesse seca. O mesmo aconteceu com o 

Mate System3, foi testado com o mesmo processo para verificar as diferenças assim que a 

impressão estivesse completamente seca. 

Seria importante testar o comportamento da sobreposição do Gloss System3 com o 

Mate System3 e vice-versa, para perceber o comportamento que cada um dos produtos tem 

                                                
77 Introdução nas oficinas da FBAUP de nova gama de tintas a partir de workshop Print preview I, 
leccionado por Graciela Machado, na sequência de assistência pela mesma a workshop na Oslo 
National Academy em, Setembro de 2015. 
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na interação com o outro, visto que são dois produtos de efeitos opostos. O resultado dos 

testes comprovou que o Mate System3 domina sobre o Gloss System3, devido ao seu grande 

poder de opacidade, na área onde existe uma união de camadas o Gloss System3 perde o 

seu brilho. 

Para testar a possibilidade de junção de duas tintas diferentes, adicionei gouache 

branco à tinta System3 Branco, para perceber se existia algum erro na sua mistura. Mas o 

erro foi nulo. 

Para a produção do trabalho autoral, a tinta System3 da Daler- Rowney foi a 

selecionada. Tendo em conta as suas características seria a mais apropriada devido à sua 

forte capacidade de sobreposição de camadas e a facilidades na produção de transparências, 

o que me permitia manobrar facilmente as cores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 68 sobreposição de descargas de tinta. 
Máscara sólida: papel. 

Figura 67 sobreposição de descargas de tinta. 
Máscara sólida: papel. 
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8. SUPERFÍCIES DE INTERMEDIAÇÃO 
  

  

 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia de 

Ciências de Lisboa (Casteleiro,2001:2048), a palavra "matriz" tem origem do latim Matrix,icis, 

que significa: origem, mãe, ventre útero, fêmea que cuida dos filhos, árvore que dá rebentos. 

Estes múltiplos significados podem ser aplicados em dois grupos diferentes. O primeiro grupo 

refere-se onde alguma coisa se forma como é o caso da matriz aurífera que é equivalente a 

nascente de água, mina, fonte...; igreja matriz (a primeira de uma primeira de uma 

determinada circunscrição religiosa). 

O segundo grupo é a congregação de fatores que estão na origem de um 

acontecimento ou de uma realidade; raiz ou molde. Assim posto, a matriz é o molde a partir 

do qual se reproduzem, é onde nascem os exemplares ou cópias serigráficas. 

A rede acaba por assumir um papel de filtro que se interpõe entre autor e o objeto, 

adotando características como o fumo, as redes mosquiteiras, um acrílico turvo ou qualquer 

substância gasosa ou sólida que cria uma certa interferência na observação. A rede 

serigráfica a partir da sua matéria e tipo de trama, incute maior ou menor precisão às formas, 

Este fator é acentuado com a utilização de redes serigráficas artesanais, que devido à sua 

trama larga ou até ao desgaste em certas áreas na rede resultado da tensão feita pela 

passagem da raclete, a tinta vazada acumula-se, mostrando diferentes tipos de grãos de 

concentração, fazendo assim que a impressão adquira uma textura granulada, muito diferente 

do resultado de uma impressão realizada através de uma rede serigráfica industrial. Sob tais 

efeitos a rede interpõe-se como matéria semi-opaca mas também física, condicionada, 

segundo a sua densidade. Conclui-se assim, o tipo de rede pode ter muita importância da 

maneira como interfere no resultado da impressão, assim como a escolha de todos os 

elementos para executar a técnica, nomeadamente os veículos e os suportes. 
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Figura 70 pormenor da 
trama de uma rede 
serigráfica artesanal. 

Figura 69 matriz serigráfica 
artesanal já com desgaste de 
uso constante. 
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Com este princípio, desenvolvi vários quadros serigráficos artesanais de diversos 

tamanhos, de forma a adaptarem-se às minhas necessidades na produção do trabalho 

autoral.  
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Deste modo sistematizei diferentes condições de produção a partir de uma análise dos 

instrumentos selecionados. Esta pesquisa recebeu contributos de Márcia Regina de Sousa, 

professora universitária brasileira, com muita experiência de contextos do -it-yourself (DIY), 

aplicados à construção de equipamentos para contextos formativos. Também surge como um 

prolongamento de outra pesquisa feita em contexto oficinal FBAUP, de recuperação de telas 

Figura 71 Aproveitamento de matrizes serigráficas industriais 
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serigráficas rasgadas ou furadas, retendo ainda parte do tensionamento da rede realizada em 

contexto industrial78 

 Esta criação e aproveitamento de quadros serigráficos artesanais faz com que seja 

possível a produção serigráfica com grandes ou pequenos formatos a um custo acessível, 

procurando estruturas que facilitem a produção de uma matriz mas que ao mesmo tempo seja 

económica e eficaz na produção de acordo com o pretendido para a impressão. 

O bastidor, nomeado de caixilho ou por quadro serigráfico, tem como função suportar 

o tecido serigráfico aplicado que será aplicado sobre tensão. Deve ser resistente para 

aguentar a repetição exaustiva que as impressões iram provocar. Dado o tensionamento do 

tecido, é aplicado um veículo/tinta de forma uniforme de forma que a impressão não entre em 

contacto com o substrato a imprimir. 

                                                
78 Reagraf é uma industria serigráfica Digital, Têxtil, Tampografia e Flexografia UV 

Figura 72. Construção de matriz serigráfica artesanal. ( Descrição passo a passo no manual de demonstração 
How to construção e aproveitamento de matrizes serigráficas artesanais, presente nas fichas técnicas) 
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Alguns pontos a ter em conta na confeção do quadro serigráfico para uma impressão 

de qualidade são: 

  

-          Rigidez - O quadro deve ser resistente ao ponto de não sofrer deformações que 

poderão acontecer com a tensão do tecido ou na variação do clima; 

  

-           Peso - Deve ser de manuseio fácil para ser possível a deslocação do material assim 

que a aplicação for realizada. Desta forma é importante trabalhar com materiais leves; 

  

-          Planicidade - Para uma impressão homogénea e para evitar o rompimento do tecido 

é um fator a ter em causa; 

  

Figura 73 Construção de uma matriz serigráfica a partir de um 
bastidor. ( Descrição passo a passo no manual de demonstraçao How 
to construção e aproveitamneto de matrizes serigraficas artesanais, 
presente nas fichas técnicas) 
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-          O material utilizado na confeção do quadro, o acabamento do mesmo, as colas e os 

materiais de vedação usados no tensionamento devem ter suas características de 

resistência avaliadas antes de seu emprego; 

  

-          A composição dos caixilhos pode variar de acordo com a necessidade da resistência 

a tensão desejada: quadros de madeira pequenos tem melhor estabilidade que 

quadros desse mesmo material de grandes dimensões, levando-se em conta esse 

item devemos recordar sempre que quadros de grandes formatos devem ter a 

utilizado. 

  

 

 

8.1 TIPOS DE QUADROS 

  

  

Madeira - São leves resistentes e largamente utilizados. Atualmente estão sendo controlados 

com diferentes bitolas, e tratamentos diferenciados das madeiras e os tipos das mesmas; 

  

Alumínio - Largamente utilizados para médios e grandes formatos. Quadros confecionados 

com esse tipo de material são muito leves; 

  

Aço - A utilização desses materiais já foi mais explorada, principalmente em quadros de 

grandes dimensões, pois, fornecia uma grande resistência mecânica às tensões, porém, 

devido ao seu peso e dificuldade de manuseio foi gradativamente substituído pelos quadros 

de alumínio; 

  

Alumínio Fundido - Outro exemplo de grande resistência e alto peso, este tipo de quadros é 

largamente usados nas indústrias de componentes eletrônicos, indústria esta que utiliza 

quadros de pequenas dimensões sendo, portanto bastante aceitável o peso do mesmo. 

  

Podemos citar os quadros confecionados de Magnésio e Fibra de Vidro Epóxi, 

largamente utilizados no mercado Europeu, mas, sem distribuidores nacionais tão pouco 

consumidores até o presente momento. 
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A confeção de um quadro deverá sempre atender às especificações do sistema de 

tensionamento, ou seja; quanto maior as dimensões dos quadros maiores deverá ser a 

espessura dos perfis e das paredes destes para resistir à força de tração do tecido após o 

tensionamento, e deverá haver consequentemente o emprego de soldas mais fortes nos 

cantos. 

  

  

  

8.2 TAMANHO DO QUADRO 

  

  

A escolha do tamanho do quadro depende da área de impressão e do tipo de 

impressão. Sempre deve haver uma zona adequada, reservada fora da área de impressão, 

para os restos de tinta. 

Os espaços necessários na lateral e especialmente na altura, devem ser determinados 

para cada tipo de máquina através de testes práticos. Espaços para restos de tinta muito 

pequenos podem ocasionar, entre outras coisas, dificuldades de registro e impressões de 

pouca qualidade. Somente através de testes apropriados é possível escolher os melhores 

formatos de impressão para as máquinas. 

Na impressão de têxteis, o tamanho da área de impressão e o quadro devem ser 

adaptados ao sistema de rodo (raclete), montado de acordo com as instruções do fabricante. 

Ao contrário da serigrafia gráfica, a impressão de têxteis é geralmente feita através de 

rato a ser 

impresso. 

  

 

8.3 RECOMENDAÇÕES PARA OS TAMANHOS E PERFIS 
DOS QUADROS 

  
  

  

Na impressão a máquina, o movimento da raclete geralmente se efetua na direção da 

largura do quadro, ou seja, ao contrário do que se faz na impressão manual. Os espaços 

necessários na lateral e especialmente no topo e na base, devem ser determinados para cada 
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tipo de máquina através de testes práticos. Espaços para restos de tinta muito pequenos 

podem dar lugar, entre outras coisas, a dificuldade de registro e impressões pouco limpas. 

Os tamanhos que uma máquina pode usar devem ser determinados através de tentativas 

individuais. 

  

-          Perfis de quadro insuficientemente fortes geram problemas como; 

-          Perda de tensão no centro da área de impressão; 

-          Mau registo; 

-          Redução na vida útil da matriz. 

  

Os quadros de serigrafia não deve ter cantos aguçados e rebarbas, pois eles podem danificar 

o tecido, o que pode fazer com que este se rasgue ao ser esticado. 

  

  

  

8.4 TIPOS DE REDES E TRAMAS: 

  

  

As redes e tramas serigráficas, servem como base para a produção do stencil assim 

como para a dosagem de tinta ser uniforme, cobrindo toda a área da matriz de igual forma. 

O tipo de tecido determina a quantidade de tinta que passa para o suporte, quanto 

mais larga for a rede com mais tinta e textura a impressão vai ficar, quanto mais estreita for 

a passagem entre os fios mais uniforme e pormenorizada será a impressão. Esta passagem 

de tinta é realizada com a passagem da raclete criando pressão conta o tecido, ou pelo rolo. 

De acordo com o tensionamento aplicado no tecido, juntamente com o tipo de trama 

utilizado, a rede serigráfica pode atuar como stencil, de acordo com as irregularidades do 

tecido. 

  

  

Redes tradicionais - As primeiras redes eram feitas a partir de seda mas eram facilmente 

destruídas pelos químicos utilizados na lavagem e remoção de emulsão, por esse motivo foi 

substituído pelo nylon e pelo poliéster. 
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Redes modernas - o material mais utilizado para indústrias serigráficas e seus fornecedores 

são as redes de nylon. O nylon é uma rede eficaz mas com a produção exaustiva começa a 

acumular muita água, água que vai absorvendo de impressão a impressão, o que pode afetar 

o stencil criado na rede. As redes de poliéster são eficazes e resistentes e não são 

absorventes como as de nylon, fazendo assim com que sejam a melhor escolha para o 

registo. 

  

Redes experimentais - tecido de cortinas, collants ou outro material que possua uma trama 

idêntica pode ser utilizado para uma rede experimental. Estes materiais oferecem uma textura 

muito específica à impressão, variando com a tensão da rede que é criada na confeção do 

materiais muito absorventes, o que faz com que se danifiquem com facilidade. 

  

  

       8.5 TENSIONAMENTO DO TECIDO 

  

  

O tensionamento da rede serigráfica é um fator de grande importância na produção 

do quadro serigráfico e terá um peso muito importante no resultado da impressão final. 

O valor da tensão é conhecido como a unidade N/em que significa Newtons por 

centímetro linear. O fator mais importante no processo de tensionamento é a uniformidade do 

tecido em toda a tela. Existem alguns sistemas de tensionamento, alguns mais eficazes que 

outros. 

  

  

Tensionamento manual - É impossível garantir uma uniformidade no tensionamento 

da rede em toda a área da matriz. Não é indicado para serigrafia precisa; 

  

Tensionamento mecânico - A vantagem deste sistema é que todos os fios da trama 

terão o mesmo tensionamento. A desvantagem é que os cantos estarão expostos a um 

tensionamento forçado, o que poderá romper com o uso; 

  

Tensionamento com pinças pneumáticas - O mesmo que acontece no 

tensionamento manual, os fios não terão todos o mesmo tensionamento. Tensionamento 

irregular; 
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Tensionamento com múltiplas pinças e barras - ao compensar a perda de tensão 

entre as pinças torna-se um sistema mais estável para uma impressão precisa; 

  

Quadro auto-tensionante com barras de tração - a rede fica com um tensionamento 

de uma qualidade muito elevada. A desvantagem será o peso do quadro; 

  

Quadro auto-tensionante com cantoneiras móveis - tensionamento de boa 

qualidade. Mais leve que o quadro auto-tensionante com barras mas como desvantagem tem 

a sua complexidade na construção; 

  

Quadro auto-tensionante com roletes - é considerado o sistema de tensionamento 

com melhor resultado. Sistema muito leve e aplicável a vários formatos. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 74 Resultado de pormenores da 
utilização de matrizes serigráficas 
artesanais 
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FICHAS TÉCNICAS: 
 (os restantes testes encontram-se disponíveis nos cadernos de oficina para consulta. 

Devido à perda de informação na digitalização, não foram colocados em anexo). 

SCREEN FILLER  Obturador líquido 

 

Material: 

 - Speedball Drawing Fluid (4531/4571. Art Products Company); 

 - Speedball Screen Filler (4530/4570. Art Products Company); 

 - Speedball Speed Clean (4533/4573/4574. Art Products Comapny). 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Borrifador; 
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 - Raclete. 

  

Suporte: Cartolina offset 

  

Veiculo/Tinta: 

-System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 Process Magenta, PV19/PR122 (25%); 

- System3 Process Yellow, PY74/PY3 (25%); 

- Médium Transparente System3. Daler-Rowne (50%). 

  

Tempo de secagem:  -10 minutos na estufa; 

                              - 30min ao ar livre. 

  

Aplicação: 

- Colocar o Speedball Drawing Fluid  dentro do borrifador e borrifar sobre a matriz serigráfica. 

Deixar secar. 

-Aplicar o Speedball Screen Filler de maneira uniforme com uma raclete ou com um pincel 

ocupando toda a área da matriz. Deixar secar. 

- Passar a matriz por água fria até que o Speedball Drawing Fuild saia completamente. Deixar 

secar. 

                   

Observações: A utilização do borrifador faz com que o Drawing Fuild fique disperso sobre a 

matriz com apenas uma aplicação. Torna-se uma máscara impossível de prever e de refazer. 

As pequenas áreas que contêm o Drawing Fluid podem começar a sair com as várias 

lavagens após as impressões dando uma nova configuração à máscara. 
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Material: 

 - Speedball Drawing Fluid (4531/4571. Art Products Company); 

 - Speedball Speed Clean (4533/4573/4574. Art Products Company). 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Raclete; 

 - Água 

 - Pincel. 

 - Borracha líquida. 

Suporte: Cartolina offset 
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Veículo/Tinta: 

-System3 Process Colours da Daler- Rowney:-System3 Process cyan, PV19/PR122 (25%); 

- Medium Transparente System3. Daler-Rowney (75%); 

- System3 Process Yellow, PY74/PY3 (25%); 

- Médium Transparente System3. Daler-Rowney (75%). 

Tempo de secagem:  -10 minutos na estufa 

                              - 30min ao ar livre. 

Aplicação: 

Primeira impressão: 

- Colocar o Speedball Drawing Fluid com um pincel sobre a matriz serigráfica. Deixar secar; 

- Com o pincel mergulhado em água quente passa sobre os limites das figuras para criar 

imperfeições e ruido. Deixar secar. 

- Fazer a impressão normalmente sobre a máscara assim que estiver seca. 

Segunda Impressão: 

- Utilizar a borracha liquida para criação de uma mascara na matriz. Deixar secar; 

- Passar o por cima da mascara de borracha liquida. Deixar secar. 

- Retirar a borracha liquida; 

- Colocar o veículo na matriz e fazer a impressão a sobrepor a primeira impressão. 

 

Limpeza: Utilizar o Speedball Speed Clean (4533/4573/4574. Art Products Company) sobre 

a máscara e deixar atuar por 5min. Passar por água com a pistola de pressão. 
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Observações: As pequenas áreas que contêm o Drawing Fluid podem começar a sair com 

as várias lavagens após as impressões dando uma nova configuração à máscara. 
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Material: 

 - Speedball Drawing Fluid (4531/4571. Art Products Company); 

 - Speedball Speed Clean (4533/4573/4574. Art Products Company). 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Raclete; 

 - Pincel. 

Suporte: Cartolina offset 

Veículo/Tinta: 

-System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 Process cyan, PV19/PR122 (25%); 



100 
 

- Médium Transparente System3. Daler-Rowney (75%). 

Tempo de secagem:  -10 minutos na estufa 

                              - 30min ao ar livre. 

Aplicação: 

- Colocar o Speedball Drawing Fluid com um pincel sobre a matriz serigráfica. Deixar secar; 

- Fazer a impressão normalmente sobre a máscara assim que estiver seca. 

Limpeza: Utilizar o Speedball Speed Clean (4533/4573/4574. Art Products Company) sobre 

a máscara e deixar atuar por 5min. Passar por água com a pistola de pressão. 

Observações: As pequenas áreas que contêm o Drawing Fluid podem começar a sair com 

as várias lavagens após as impressões dando uma nova configuração à máscara. 
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TINTAS CALCOGRÁFICAS LAVÁVEIS 

 

 

  

Teste de secagem e viscosidade com adição de reducer 

Material: 

 - Tintas Calcográficas. Ecologicas Caligo BLCJ24915 Prussian Blue; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Secativo de Cabello Caligo. Liquid Cobalt Driers WTCIOO 808; 

 - Reducer. Sonaquick diluent. Product V4118; 

 - Matriz serigráfica industrial; 



102 
 

 - Placa acrilica; 

 - Espátula; 

 - Tecido; 

 - Raclete; 

 - Conta-gotas. 

Suporte: Cartolina offset 

Veiculo/Tinta: 

- Tintas Calcográficas. Ecologicas Caligo BLCJ24915 Prussian Blue; 

- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem:  - 15min ao ar livre. 

Aplicação: 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílica 

juntamente com uma pequena quantidade de tinta calcográfica BLCJ24915 Prussian Blue. 

Misturar. 

- Adicionar 6 gotas de secativo. 

- Adicionar 3 gotas de reducer e acrescentar mais 3 gotas a cada aplicação; 

- Colocar o veiculo na matiz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete.  

Limpeza: Com o tecido (desperdício) retirar o excesso de tinta. Fazer movimentos circulares 

até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                 

Observações: A tinta Caligo é uma tinta concentrada e ao juntar com Transparente White 

W2600 MP548 criamos uma nova tonalidade de azul que se vai modificando de acordo com 

a adição de tinta. O secativo faz com que a tinta seque mais rápido, neste caso 6 gotas 

corresponde a 15min de secagem. O reducer torna a tinta mais líquida e mais fácil de 

manusear. 
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Teste de transparências de tintas calcográficas laváveis 

Material: 

 - Tintas Calcográficas. Ecologicas Caligo BLCJ24915 Prussian Blue; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido; 
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 - Raclete; 

Suporte: Cartolina offset 

Veiculo/Tinta: 

- Tintas Calcográficas. Ecológicas Caligo BLCJ24915 Prussian Blue 

- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem:  - 24h ao ar livre. 

Aplicação: 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrilica 

juntamente com uma pequena quantidade de Caligo BLCJ24915 Prussian Blue. Misturar. 

- Adicionar em pequenas quantidades Caligo BLCJ24915 Prussian Blue a cada teste; 

- Colocar o veículo na matiz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete.  

Limpeza: Com o tecido (desperdício) retirar o excesso de tinta. Fazer movimentos circulares 

até retirar a tinta. Passar por àgua com a pistola de pressão.                    

Observações: A tinta Caligo é uma tinta concentrada e ao juntar com Transparente White 

W2600 MP548 criamos uma nova tonalidade de azul que se vai modificando de acordo com 

a adição de tinta, criando assim novas transparências. 
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Teste de secagem  de tinta calcográfica lavável com secativo 

Material: 

 - Tintas Calcográficas. Ecológicas Caligo BLCJ24915 Prussian Blue; 

 - Secativo de Cabello Caligo. Liquid Cobalt Driers WTCIOO 808 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido; 
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 - Raclete; 

 - Conta-gotas. 

Suporte: Cartolina offset 

Veiculo/Tinta: 

- Tintas Calcográficas. Ecológicas Caligo BLCJ24915 Prussian Blue. 

Tempo de secagem ao ar livre: 

 - 2 gotas de secativo= 20min; 

 - 4 gotas de secativo= 17min; 

 - 6 gotas de secativo= 15min; 

 - 8 gotas de secativo= 10min; 

 - 10 gotas de secativo= 10min; 

 - 12 gotas de secativo= 6min; 

 - 14 gotas de secativo= 6min; 

 - 16 gotas de secativo= 4min. 

 Aplicação: 

- Colocar uma pequena quantidade de Caligo BLCJ24915 Prussian Blue e bater a tinta com 

a espátula. 

- Adicionar 2 gotas em 2 gotas de secativo a cada teste; 

- Colocar o veiculo na matiz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Limpeza: Com o tecido (desperdícios) retirar o excesso de tinta. Fazer movimentos circulares 

até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                   
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Observações: Com a aplicação do secativo a tinta Caligo BLCJ24915 não altera a sua cor 

ao mesmo tempo que torna possível cronometrar o tempo de secagem e assim criar um 

método de trabalho mais dinâmico. 
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MASCARAS SÓLIDAS E OTURADORES LÍQUIDOS EM OFFSET 

  

Material: 

 - Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido (desperdícios); 

 - Raclete. 

Suporte: Cartolina offset 
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Veículo/Tinta: 

- Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem ao ar livre: 24h 

Aplicação: 

- Colocar o tecido (desperdícios) no suporte e coloca a matriz serigráfica, por cima. 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílica; 

- Humedecer a ponta da espátula na tinta Quickson Supreme Process Cyan VS 6812 e 

adicionar uma pequena quantidade ao Transparente White W2600 MP548 e misturar; 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

- Retirar o tecido do suporte. 

Limpeza: Colocar diluente sobre o tecido (desperdícios) limpo e aplicar sobre a tinta na rede. 

Fazer movimentos circulares até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                                   

    

Observações: o tecido absorve a tinta não deixando passar para o papel. Devido à espessura 

do material, torna-se difícil a passagem da raclete na matriz criando vários tons de azul de 

acordo com a pressão aplicada na passagem da raclete com o veiculo. 
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Material: 

 - Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido (desperdícios); 

 - Raclete; 

 - Papel de Impressão. 

Suporte: Cartolina offset 

Veículo/Tinta: 

- Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 
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- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem ao ar livre: 24h 

Aplicação: 

- Colocar a máscara de papel no suporte e colocar a matriz serigráfica por cima. 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílica; 

- Humedecer a ponta da espátula na tinta Quickson Supreme Process Cyan VS 6812 e 

adicionar uma pequena quantidade ao Transparente White W2600 MP548 e misturar; 

- Colocar o veículo na matiz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

- Retirar a máscara de papel do suporte. 

Limpeza: Colocar diluente sobre o tecido (desperdícios) limpo e aplicar sobre a tinta na rede. 

Fazer movimentos circulares até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.

                                    

Observações: Devido à fragilidade do material utilizado, os limites da máscara acabam por 

deixar a tinta entrar para a zona protegida. 
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Material: 

 - Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido (desperdícios) 

 - Raclete; 

 Suporte: Cartolina offset. 

Veículo/Tinta: 

- Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 
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- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem ao ar livre: 24h 

Aplicação: 

- Colocar Transparente White W2600 MP548 no suporte e colocar a matriz serigrafia por cima. 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílica; 

- Humedecer a ponta da espátula na tinta Quickson Supreme Process Cyan VS 6812 e 

adicionar uma pequena quantidade ao Transparente White W2600 MP548 e misturar; 

- Colocar o veículo na matiz serigrafia e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Limpeza: Colocar diluente sobre o tecido (desperdícios) limpo e aplicar sobre a tinta na rede. 

Fazer movimentos circulares até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                                     

  

Observações: O Transparente White W2600 MP548 é uma máscara líquida que bloqueia a 

passagem de tinta, criando a possibilidade de desenhar na no suporte ou na matriz com o 

próprio médium. 
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 Material: 

 - Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido (desperdícios); 

 - Raclete; 

 - Fita adesiva de papel. 

Suporte: Cartolina offset 
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Veículo/Tinta: 

- Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem ao ar livre: 24h 

Aplicação: 

- Colocar a fita adesiva de papel no suporte e colocar a matriz serigráfica por cima. 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílica; 

- Humedecer a ponta da espátula na tinta Quickson Supreme Process Cyan VS 6812 e 

adicionar uma pequena quantidade ao Transparente White W2600 MP548 e misturar; 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

- Retirar a fita adesiva do suporte lentamente para não danificar a área de bloqueio. 

Limpeza: Colocar diluente sobre o tecido (desperdícios) limpo e aplicar sobre a tinta na rede. 

Fazer movimentos circulares até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                         

              

Observações: Permite linhas com precisão ficando totalmente protegida a área pretendida. 
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Material: 

 - Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido (desperdícios); 

 - Raclete; 

 - Borracha líquida. 
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Suporte: Cartolina offset 

Veículo/Tinta: 

- Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem ao ar livre: 24h 

Aplicação: 

- Colocar a borracha líquida na matriz serigráfica. 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílicas; 

- Humedecer a ponta da espátula na tinta Quickson Supreme Process Cyan VS 6812 e 

adicionar uma pequena quantidade ao Transparente White W2600 MP548 e misturar; 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

- Retirar a borracha liquida depois da lavagem. 

Limpeza: Colocar diluente sobre o tecido (desperdícios) limpo e aplicar sobre a tinta na rede. 

Fazer movimentos circulares até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                                      

  

Observações: Controlo sobre o traço. Criação muito diversificada. 
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Material: 

 - Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido (desperdício); 

 - Raclete; 

 - Pastel de óleo. 

Suporte: Cartolina offset 
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Veiculo/Tinta: 

- Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem ao ar livre: 24h 

Aplicação: 

- Utilizar o riscador sobre a matriz. 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílica; 

- Humedecer a ponta da espátula na tinta Quickson Supreme Process Cyan VS 6812 e 

adicionar uma pequena quantidade ao Transparente White W2600 MP548 e misturar; 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Limpeza: Colocar diluente sobre o tecido (desperdício) limpo e aplicar sobre a tinta na rede. 

Fazer movimentos circulares até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                                      

  

Observações: A gordura que se encontra no pastel de óleo bloqueia a passagem da tinta, 

criando assim ruido de acordo com a pressão criada na aplicação do riscador. 
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Material: 

 - Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 

 - Transparente White W2600 MP548; 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Placa acrílica; 

 - Espátula; 

 - Tecido (desperdício); 

 - Raclete; 

 - Lápis de cera. 

Suporte: Cartolina offset 

Veiculo/Tinta: 

- Quickson Supreme Process Cyan VS 6812; 
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- Transparente White W2600 MP548. 

Tempo de secagem ao ar livre: 24h 

Aplicação: 

- Utilizar o riscador sobre a matriz. 

- Colocar uma pequena quantidade de Transparente White W2600 MP548 na placa acrílica; 

- Humedecer a ponta da espátula na tinta Quickson Supreme Process Cyan VS 6812 e 

adicionar uma pequena quantidade ao Transparente White W2600 MP548 e misturar; 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Limpeza: Colocar diluente sobre o tecido (desperdício) limpo e aplicar sobre a tinta na rede. 

Fazer movimentos circulares até retirar a tinta. Passar por água com a pistola de pressão.                 

                       

Observações: A gordura que se encontra no lápis de cera bloqueia a passagem da tinta, 

criando assim ruido de acordo com a pressão criada na aplicação do riscador. É um bom 

utensilio para o decalque de formas que estejam por de trás do suporte. 
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SYSTEM3 DA DALLER ROWNEY 

 

Material: 

 -System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 Process Magenta, PV19/PR122 

(20%); 

 - Médium Transparente System3. Daler-Rowne (50%). 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Espátula; 

 - Recipiente, 

 - Tecido (desperdício); 

 - Raclete. 

Suporte: Cartolina offset 

Veículo/Tinta: 
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-System3 Process Colours da Daler- Rowney:-System3 Process Magenta, PV19/PR122; 

- Medium Transparente System3. Daler-Rowney . 

- System 3 Mate. Daler-Rowney; 

- System 3 Gloss. Daler-Rowney 

Tempo de secagem ao ar livre: 30min 

Aplicação: 

Primeira passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 

Process Magenta, PV19/PR122, aproximadamente 20% da quantia pretendida; 

- Adicionar Médium Transparente System3. Daler-Rowney (75%); 

- Adicionar 5% de System3 Gloss, Daler-Rowney; 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Segunda passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 

Process Magenta, PV19/PR122, aproximadamente 20% da quantia pretendida; 

- Adicionar Medium Transparente System3. Daler-Rowney (75%); 

- Adicionar 5% de System3 Mate, Daler-Rowney; 

- Colocar o veículo na matiz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete, a 

sobrepor parte da primeira impressão. 

Limpeza: Passar por água com a pistola de pressão.                                        

Observações: O System 3 Mate é predominante ao System 3 Gloss, criando uma tinta 

menos translucida e anulando a existência do passagem anterior. 
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 Material: 

 -System3 Process Colours da Daler- Rowney:-System3 Process Magenta, PV19/PR122 

(20%); 

 - Medium Transparente System3. Daler-Rowney (60%); 

 - System3 Mate. Daler-Rowney (10%); 

 - System3 Gloss. Daler-Rowney (10%); 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Espátula; 

 - Recipiente, 

 - Tecido (desperdício); 
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 - Raclete; 

Suporte: Cartolina offset 

Veículo/Tinta: 

-System3 Process Colours da Daler- Rowney: 

-System3 Process Magenta, PV19/PR122 (20%); 

- Medium Transparente System3. Daler-Rowney (60%). 

- System3 Mate. Daler-Rowney (10%). 

- System3 Gloss. Daler-Rowney (10%); 

Tempo de secagem ao ar livre: 30min 

Aplicação: 

Primeira passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne: -System3 

Process Magenta, PV19/PR122, aproximadamente 20% da quantia pretendida. 

- Adicionar Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 

- Adicionar 10% de System3 Mate, Daler-Rowney. 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Segunda passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 

Process Magenta, PV19/PR122, aproximadamente 20% da quantia pretendida. 

- Adicionar Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 

- Adicionar 10% de System3 Gloss, Daler-Rowney. 
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- Colocar o veiculo na matiz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete, a 

sobrepor parte da primeira impressão. 

Limpeza: Passar por água com a pistola de pressão.                                      

Observações: Transparências muito definidas. 
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Material: 

 -System3 Process Colours da Daler- Rowney:-System3 Process Magenta, PV19/PR122 

(20%); 

 - System3 Process Yellow, PY74/PY3 (20%); 

 - Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 

 - System3 Gloss. Daler-Rowney (10%); 

 - Matriz serigráfica industrial; 

 - Espátula; 

 - Recipiente; 

 - Tecido (desperdício); 
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 - Raclete; 

Suporte: Cartolina offset 

Veículo/Tinta: 

-System3 Process Yellow, PY74/PY3 

-System3 Process Magenta, PV19/PR122 (20%); 

- Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%). 

- System3 Gloss. Daler-Rowney (10%). 

Tempo de secagem ao ar livre: 30min 

Aplicação: 

Primeira passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne: System3 

Process Yellow, PY74/PY3, aproximadamente 20% da quantia pretendida. 

- Adicionar Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 

- Adicionar 10% de System3 Gloss, Daler-Rowney. 

- Colocar o veículo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Segunda passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 

Process Magenta, PV19/PR122, aproximadamente 20% da quantia pretendida; 

- Adicionar Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 

- Adicionar 10% de System3 Gloss, Daler-Rowney; 

- Colocar o veiculo na matiz serigrafica e fazer a aplicação com a passagem da raclete, a 

subrepor  parte da primeira impressão. 
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Limpeza: Passar por água com a pistola de pressão.                                        

Observações: Cores muito definidas, transparências muito leves. 
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Material: 

 -System3 Process Colours da Daler- Rowney:-System3 Process Magenta, PV19/PR122 

(20%); 

 - System3 Process Yellow, PY74/PY3 (20%); 

 - Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 

 - System3 Mate. Daler-Rowney (10%); 

 - Matriz serigráfica industrial; 
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 - Espátula; 

 - Recipiente; 

 - Tecido (desperdício); 

 - Raclete; 

Suporte: Cartolina offset 

Veículo/Tinta: 

-System3 Process Colours da Daler- Rowney:-System3 Process Magenta, PV19/PR122 

(20%); 

- Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%). 

- System3 Mate. Daler-Rowney (10%). 

Tempo de secagem ao ar livre: 30min 

Aplicação: 

Primeira passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne: System3 

Process Yellow, PY74/PY3, aproximadamente 20% da quantia pretendida. 

- Adicionar Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 

- Adicionar 10% de System3 Mate, Daler-Rowney. 

- Colocar o veiculo na matiz serigrafica e fazer a aplicação com a passagem da raclete. 

Segunda passagem: 

- Colocar uma pequena quantidade de System3 Process Colours da Daler- Rowne:-System3 

Process Magenta, PV19/PR122, aproximadamente 20% da quantia pretendida; 

- Adicionar Medium Transparente System3. Daler-Rowney (50%); 
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- Adicionar 10% de System3 Mate, Daler-Rowney; 

- Colocar o veiculo na matriz serigráfica e fazer a aplicação com a passagem da raclete, a 

sobrepor parte da primeira impressão. 

Limpeza: Passar por água com a pistola de pressão.                                        

Observações: Cores muito definidas, transparências muito leves. 
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MATRIZES SERIGRAFICAS ARTESNAIS 

Material:  

 - Matriz serigrafica artesanal (bastidor); 

 - Raclete; 

 - Papel. 

Suporte: Cartolina offset 

Veiculo/Tinta: 

-System3 Process Colours da Daler- Rowney:-System3 cadmium orange, P034 (25%); 

- Medium Transparente System3. Daler-Rowney (75%). 

 

Observações: A utilização de uma trama mais larga faz com que se note a textura na impressão. Este 

exemplo pertence a uma composição de sobreposições e descargas para perceber até que ponto a 

trama começa a apresentar-se ausente devido à acumulação de tinta. O bastidor não dá muita 

estabilidade ao tecido no momento em que a tinta é vazada, deste modo a impressão pode sair com 

mais ruido do que pretendido. 
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m a t r i z e s  s e r i g r á f i c a s  a r t e s a n a i s



Construção  e aproveitamento
de matrizes serigráficas 
artesanais

A serigrafia insere - se nas té c nic as p erme ográfic as , o que signific a 

que a imp res s ão é realizada com um a m atriz p ermeável ou seja 

s ão corp os que deixa m pas s a r através de seus p oros/orifíc ios 

outros corp os (fluidos , l íquidos , gases etc .), neste c aso os quadros 

serigráficos admitem a pas s a rem da tinta .

           A serigrafia tem a sua origem num a mic ro - re de em te c ido 

que se estic a sob re um a moldura . N es s a re de sele c iona m - se 

as á reas a imp rimir, que corres p on dem às áreas que se p o dem 

blo quea r de vá rias form as , sen do a m ais ha b itual a adiç ão, p or 

to do, de um a emuls ão fotos sens ível que se sujeita à exp osiç ão de 

U Vs juntamente com o fotolito que se quer imp rimir. U m fotolito 

deve ser constituído p or um a im agem de qualidade ra zoável , 

p referenc ialmente a p reto e b ra nco, com o contraste elevado, 

imp res s a ou desenhada sob re pa p el tra ns pa rente (ex . acetato). As 

zonas a p reto blo queia m a pas s agem dos U Vs p ermitin do que a í se 

a b ra a re de , através de um jato de água , pa ra p osteriormente pas s ar 

a tinta com aju da de racletes , para o pap el (traduç ão feita a pa r tir de 

Tate , 2011).

         A funç ão do bastidor, c aixilho ou quadro serigráfico é 

sup or ta r o te c ido serigráfico sob tens ão, p ermitin do ao mes mo 

temp o o m a nuseio e rep etib il idade de p osiç ão da imp res s ão 

(re gistro).  Esta n do estic a n do, o te c ido fa z a dos agem da tinta de 

form a conveniente e p ermitin do a imp res s ão fora de contato com 

o substrato a imp rimir. Por ta nto, alguns p ontos fic am evidentes 

qua nto à p er form ance desejável de um quadro serigráfico:

A escolha do m aterial pa ra p ro duç ão da m atriz é um pas so 

fun da mental . A m aioria dos a r tistas ten de a ele ger um tip o de 

re de ou tip o de estrutura pa ra o seu tra balho, e es s a escolha irá 

influenc ia r a imp res s ão que futura mente será feita . À semelha nç a 

do que corre pa ra outros p roces sos de rep ro duç ão, ta mb ém a 

serigrafia p o de m a nter c aracterístic as ru dimenta res e a r tes a nais 

.  É c ruc ial p erceb er a natureza dos m ateriais que uti l iza mos na 

p ro duç ão de tra balhos pa ra conse guir obter b ons resultados . 



Perceb er como s ão feitos , como se p o dem mo dific a r de acordo 

com as ne ces sidades p rátic as , a sua resistênc ia , a sua efic ác ia e 

diversidade .

Este m a nual a p resenta as sim vá rias soluções c aseiras de 

montagem de re des num es p írito D I Y ( do - it-yourself ). As soluções 

incluem :

 - C onstruç ão de m atrizes serigráfic as a r tes a nais ;

- Pro duç ão de quadros serigráficos de p equeno form ato a pa r tir de 

molduras re cor tadas sob re contra plac ado finla n dês de 1 , 5 c m de 

es p es sura ;

- Pro duç ão de quadros serigráficos de p equeno form ato a pa r tir de 

molduras de m adeira revestidas com meias de vidro.

 



Materiais

G rampo

Tesoura

M ar telo

Feltro

Agrafador de parede

Tecido (voil)

B astidor

Construção  de matrizes 
serigráficas artesanais



#3

C oloc a r o gra mp o sob re a á rea 

que o p eltro ocupa e a p er ta r 

pa ra que o te c ido não se mova .

Procedimento 1

#1 

C oloc a r o te c ido sob re 

um a estrutura de m adeira 

quadra ngula r ou reta ngula r. 

O te c ido deverá ocupa r to da 

a á rea da estrutura fic a n do de 

sob ra p er to de 1 0 centímetros 

de c ada lado.

#2

C oloc ar p equenos re ctâ ngulos 

de feltro nos vér tices das 

quatro extremidades pa ra não 

da nific a r o te c ido as sim que o 

gra mp o seja a plic ado.



#5 

Retirar o primeiro grampo a ser 

colocado e com um agrafador 

de parede agrafar o vértice com 

5 agrafos na diagonal. Colocar 

novamente o grampo.

#6

Criar uma ligeira tensão puxando o 

tecido antes de agrafar o segundo 

vértice e assim consecutivamente 

o terceiro. Colocar novamente os 

grampos.

#4

Fa zer o mes mo p roce dimento 

referido a nteriormente com o 

feltro e o gra mp o nos outros 

dois vér tices deixa n do um 

vér tice l ivre para c ria r a tens ão 

final .



#9

As sim que um lado estiver 

completo, inic ia r o lado 

resta nte até ao gra mp o. Fa zer o 

mes mo p roce dimento nos lados 

resta ntes e retira r os gra mp os .

#7

Colocar o agrafador entre os dois 

grampos e agrafar, ao mesmo 

tempo que se cria uma tensão no 

tecido puxando-o com a mão.

#8

A pa r tir do centro on de se 

encontra o p rimeiro agrafo, 

opta r p elo lado direito ou 

esquerdo pa ra p re enc her o 

es paço com agrafos ate ao 

gra mp o. O s agrafos devera m 

ter cerc a de 1 centímetro de 

distâ nc ia entre eles , ta nto na 

ver tic al como na horizontal , 

c ria n do as sim duas l inhas de 

agrafos pa ra melhor tens ão do 

te c ido. C ria r semp re tens ão no 

te c ido p uxa n do - o com a m ão.



#10

Puxa r o te c i do p elo vér tice sem 

agrafos horizontais e agrafa r 

na horizontal finaliza n do o 

tensionamento do te c ido.

#11

R e cor ta r o exces so de te c ido 

p ela l inha que l imita a estrutura .



Procedimento 2

#1 

D es a p er ta r o bastidor c ria n do 

um a folga entre os dois 

elementos . C oloc ar o te c ido 

voil entre os dois a rcos fic a n do 

o a rco m aior p or c im a pa ra 

atrac a r o te c ido. A p er ta r o 

bastidor e p uxa r o te c ido pa ra 

c ria r tens ão no centro.

#2

C or ta r o exces so de te c i do 

deixa n do 1 0 centímetros de 

sob ra pa ra ajusta r a tens ão.



Materiais

Q uadros serigráficos de 

pequeno formato

(aproveitamento de telas)

Contraplacado marítimo

Cola 2 componentes 

serigrafia ***

Trincha

Contentor (cola)

B alança

Rede serigráfica usada

Q uadro serigráfico velho

(aproveitamento do 

tensionamento)

Produção  de quadros serigráficos de pequeno 

formato a partir de molduras recortadas sobre 

contraplacado finlandês de 1,5cm de espessura 



#2

Preparação para cortar com 

tico-tico, serra para madeira. 

Prender a madeira com um 

grampo, firmemente, tendo em 

atenção se a área de corte está 

livre, para evitar contactar com a 

serra noutras superfícies que não 

a desejada.Faz-se um furo com 

uma broca, maior que a espessura 

da serra, para que a partir deste se 

possa continuar a cortar sem que 

a serra salte ou parta.

#1

D efinir e desenha r as m a rgens 

sob re contraplac ado finla n dês .



#3

R e c iclagem de um quadro 

existente cuja se da se 

estragou . R eutil izaç ão das 

zonas intactas e que m a ntêm o 

tensiona mento da tela . A re de 

em questão dá origem a quatro 

novos quadros serigráficos .

#5

1 . A plic aç ão da cola p repa rada 

sob re as molduras de m adeira .

2. Colocação da rede serigráfica 

a reciclar em tensão.

3. Sobre a mesma, aplicar uma 

nova camada de cola.

#4

Prepa raç ão de cola *** us ada 

no tensionamento de re des 

serigráfic as , mistura r:

8 0 % cola vermelha?

20 % c atalizador



#6

C oloc aç ão de p esos a reforç a r 

contacto esta nque entre 

sup er fíc ies a cola r, dura nte 

temp o total de se c agem da 

cola , a p roxim ada mente 8 m .

#7

A p ós se c agem , re cor te da se da 

em torno das molduras .

#8

A pa ra r o exces so de se da em 

torno do quadro.



#9

O s quadros estão p rontos!

#10

Util izaç ão de um quadro 

serigráfico de p equeno 

form ato, na imp res s ão pa rc ial 

de um c a r ta z .



Produção  de quadros serigráficos 

de pequeno formato a partir de 

molduras  de madeira revestidas com 

meias de vidro

Materiais

M oldura em madeira

M eia de vidro

Agrafos / agrafador

Emulsão fotossensível

Fotolitos desenhados

em poliéster

Luz solar

Tinta acrí l ica

Raclete improvisada

(placa de K- line)



Podução de quadros 

serigráficos de pequeno 

formato a partir de molduras 

de madeira revestidas com 

meias de vidro

#1

C oloc a r emuls ão fotos sens ível 

sob re a re de serigráfic a .

#2

E xp ôr os quadros p revia mente 

emuls ionados ao sol , 

coloc a n do sob e estes os 

res p e ctivos fotolitos 

desenhados re corren do a 

m a rc adores ne gros à base 

de álcool ou opac adoras , ou 

ain da , simples mente coloc a n do 

obje ctos opacos sob re os 

mes mos , como um a tesoura ou 

fita - cola (ver im agem se guinte)

#3

D e se gui da revela r o quadro 

pas s a n do água p elo mes mo, até 

a zona que não re ceb eu luz, p or 

esta r b lo queada p or desenhos 

escuros ou obje ctos opacos , 

come ç a r a va za r, p ermitin do 

p osteriormente , a pas s agem de 

tinta , origina n do a imp res s ão.



#4

I mp res s ão uti l iza n do um a 

raclete imp rovis ada , obtida 

através de um p e daço de K- line .

#5

Resultado de uma das imagens 

impressas durante o workshop 

“Creative Thinking”, da autoria de 

Jurgis Bernatonis e Matas Duda .
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CONCLUSÕES FINAIS 
  

  

         Como conclusão final é apresentado uma revisão do estudo desenvolvido ao longo do 

relatório de projeto, focando nas principais contribuições e pontos convergentes. 

         Este projeto centrou-se na pesquisa sobre processos de impressão permeográficos, 

nomeadamente a serigrafia, da simples utilização das máscaras de papel, até aos processos 

de impressão fotomecânicos de carácter industrializado. A pesquisa foca assim as várias 

vertentes, das técnicas simples e artesanais, às existentes em contexto comercial e 

industrializado, recorrendo a tintas e meios específicos de cada contexto e adaptando-os a 

um propósito fortemente condicionado pela relação com a prática artística. Compreende-se 

este projeto como ancorado em pretextos técnicos que impulsionam novos testes, os mesmos 

reencontram novos limites, e problematizam o exercício criativo da a partir de uma prospeção 

técnica de índole arqueológica. A revisão face a atuais contextos de produção verificou-se 

oportuna e ainda necessária, face a testes inaugurados em contexto oficinal FBAUP.À 

introdução das tintas aquosas em contexto FBAUP, o mercado português com reduzidíssima 

expressão comercial, torna contextos académicos dependentes de soluções industriais e de 

difícil implementação, sendo então necessário desenvolver processos que permitam 

acompanhar as exigências de experimentabilidade a um contexto artístico. O meu papel como 

investigadora e utilizadora de tais recursos, colocou-me desafios e através destes verificar e 

mostrar a novos estudantes alternativas e respostas. 

 A investigação organizou-se em torno de dois polos, o histórico e técnico. Procurei 

alargar o entendimento de uma serigrafia artística e processos, métodos e equipamentos 

(redes serigráficas artesanais), para uma criação de um novo tipo de laboratório/oficina/atelier 

que permita a expansão do seu campo de atuação; reconheci ainda a necessidade de 

proceder e sistematizar o reconhecimento de métodos de impressão, como território cruzado, 

artesanal e industrializado, e nesta possível hibridização, assumir uma convergência 

pertencente ao campo da serigrafia ao longo da sua história. 

         Ao longo do projeto, desenvolvi as hipóteses interpretativas para esses mesmos 

processos pesquisados, recorrendo sempre a projetos concretos, onde os conceitos de 

repetição e acaso, foram estratégia de desenho, e o entendimento da expressividade 

abordada através desta mesma condição processual restritiva. O papel criativo da serigrafia 

como meio e motivação mostraram-se fontes inesgotáveis de pensamento e atuação. 
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         Posso agora afirmar, foi precisamente nesta delimitação de um programa de 

trabalhos, que compreendi como são as circunstâncias do processo serigráfico, as suas 

particularidades de produção, as escolhas de um suporte, de um tipo de quadro ou seda, as 

primeiras a criarem impacto e a contradizerem a sua expectável mecanicidade. São esses 

limites propulsores de uma experimentação à qual procurei estar atenta a partir das suas 

próprias ocorrências. Às especificidades desse processo de impressão que afinal se baseia 

na transferência. O mesmo, também, a permitir repetir um desenho referencial, mas dele 

distanciando-se pela ação, pela intermediação de superfícies, e pelo simples facto de que o 

processo é simultaneamente condutor e conduzido. 

         Em todo o caso, tais limites mostram os polos expressivos aí contidos, que tanto 

encerram uma extrema fidelidade reprodutiva, como divagam na desfocagem, ou nos ditos 

defeitos de impressão. E que a serigrafia permite-me acionar um modelo experimental, que 

improvisa e compõe. Na simplicidade de meios, cria uma forma de pensamento, pois na 

capacidade de repetir, a capacidade de não deixar parar - o acionar da possibilidade da 

repetição infindável até que a matéria se acumule e crie assim imagens pela deposição de 

camadas que acabam por criar figuras que se definem ou desaparecem. 

A natureza da minha investigação nem sempre esteve clara, e reconheço, como é 

também pela escrita a partir destas séries entretanto concluídas, que mais questões se 

formularam: como pode a serigrafia tratar-se e ser sobre esse processo em si mesmo? e 

como posso afinal construir uma investigação sobre a serigrafia que parte das suas 

circunstâncias, das suas informações que agora crescem como determinantes? 

Não resulta sair deste ciclo, mas é sobre a entrada no mesmo, que este projeto trata, assim 

como sobre as informações e atenções colaterais a que me tive que dedicar para 

compreender e sobretudo permitir. Em um futuro próximo de problematização mais 

aprofundada, sobre este passado sobre o qual construiu discurso, o pensamento encerrou-

se nele mesmo, pensou-se como dentro dessas premissas mínimas, porque tal me pareceu 

suficiente, necessário nesta etapa da minha formação. 

 Se no desenvolver do curso de mestrado de em Desenho e Técnicas de Impressão 

delimitei a serigrafia como base experimental, como interesse para investigação futura, 

pretendo alargar esse espectro, partindo para uma investigação onde posso manusear a 

intensa processualidade que se encontra na gravura assim como seus prolongamentos com 

variantes técnicas de maior sofisticação e complexidade técnica situados na sua 

recombinação. 
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