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 Nomenclatura e Conceitos norteadores 
 
 Expressões que tentam traduzir as diferenças em relação aos procedimentos 
 
“Livro de Artista” : 
 “Livro-objeto” “Objeto-livro” “Caderno de anotações” “diários” “Caixa-livro” “Livro-  
processo” “Livro-registro”. 
 

 Conceito – Suporte por Edith Derdyk 
 
“Os livros em geral, cumprem a sua vocação ou destino de serem livros “funcionais”,isto 
é, livros que abrigam conteúdos independentemente de seu suporte mesmo que tenham 
sido concebidos de modo cauteloso e sensível – seja pelos artesãos, escribas e designers 
de todas as épocas.  
Neste caso o suporte é um contêiner, cuja forma e materialidade estão ali para agarrar, 
fixar e preservar memórias ou estender, alongar e projetar imaginários, diferentemente 
do livro de artista cujo “suporte” é a temporalidade que se atualiza a cada instante em 
que o livro é lido, visto, tocado, manuseado.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O território do livro de artista se abre para a ordem das experiências e experimentos no que diz 
respeito aos jogos combinatórios infinitos de sua sintaxe, inaugurando outros paradigmas de espaço e 
de tempo que acontecem pelo manuseio, pelo avanço e recuo da leitura dos sinais, dos fólios e das 
matérias que se colocam em movimento para o livro sonhar ser outro de si” 
 
 
 

...Se adotarmos o partido que pensar livro de artista significaria considerar o próprio livro 
como pré-texto poético, isto é, considerar todos os ingredientes construtivos do livro, 
poderíamos sugerir que forma e conteúdo, significante e significado, aqui, tornam-se 
aliados inseparáveis e indissociáveis”. 



 
O “Livro de artista” encontra na prática acadêmica o lugar para que o aluno 
que irá se graduar em Design na ESPM desenvolva suas habilidades práticas e 
conceituais, a partir de um tema de sua escolha. 
 
 
PGD ESPM – Projeto de Graduação em Design 
 
Na unidade São Paulo, vigoram as seguintes modalidades: PGD Aplicado, PGD 
Empreendedor, PGD Experimental, PGD Monográfico 
 
Trabalho de conclusão de curso, obrigatório para o aluno se graduar em Design na ESPM 
– Duração de dois semestres/último ano 
 
  
 



PGD Experimental 
 
Nesta modalidade, com foco conceitual, predominam os estudos e vivências da Linguagem 
Visual. Caracteriza-se por possibilitar ao aluno uma vivência, a partir de um tema, 
questionamento, formulação, ideia inicial, onde haja investigação, pesquisa estética e de 
linguagem visual, que irá se adensar no processo e no fazer e que, não necessariamente, 
deve buscar articulação com a viabilidade mercadológica do projeto. 
  
Deve contemplar ideia/conceito, linguagem/formato e estratégias de disseminação. Esta 
modalidade valoriza e evidencia aspectos de reflexão sobre a própria produção, tanto do 
ponto de vista da análise gráfica (contextualização, domínio das ferramentas de 
linguagem, processo de criação etc.) quanto da possibilidade de uma narrativa poética 
para seu registro. 
 
 O PGD ratifica a metodologia de implantação do curso de Design da ESPM, fundamentada 
na aprendizagem por projetos. Dessa forma, pesquisa e processo ancoram-no e ampliam 
seu significado. 



Alunas:  
 
Beatriz Salati, Jade Longo, Rafaela Moura 

Capa da Monografia 

Tema:  

            Circo: Espaço e Representação 
            Diálogos com o Design Gráfico 



Diário de Risco 
 
O diário de campo foi um registro elaborado em conjunto, com 
base nas primeiras percepções vivenciadas pelo grupo nas 
visitas aos circos, ao longo do primeiro semestre do projeto. O 
intuito foi apresentar os processos criativos e reflexivos iniciais, 
de maneira mais descontraída e improvisada, com o fim de 
revelar o risco experimentado pelos artistas circenses e como 
esse risco trouxe um leque de possibilidades para a realização 
do espetáculo.  

Foram realizados 3 “Livros”: Diário de Risco, Circo e suas 
Formas – Criação de Padrões Visuais,  Circolar – Livro de Fotos 









Como consequência do processo de pesquisa de campo, 
identificou-se a possibilidade de elaborar um experimento com 
as imagens capturadas em cada uma das visitas aos circos. Com 
isso, foram elaborados padrões que compõem um conjunto de 
livros de artista, que possuem a forma semelhante a uma lona 
de circo. Nomeadas de Riscos, a série de livros tem como 
inspiração os riscos presentes dentro e fora da lona, 
determinados conforme a interpretação das integrantes do 
grupo, sendo eles o risco da fuga, moral, artístico, itinerante, 
vital e biológico.  

Circo e suas Formas – Criação 
de Padrões Visuais 















Circolar – Livro de Fotos 
 
O livro de fotos Circ0lar tem este nome por tratar de uma 
abordagem da preparação e o dia a dia dos artistas circenses 
que levam o circo, não só como trabalho, mas como um estilo 
de vida, tornando-o seu lar. A narrativa construída não 
apresenta um processo com começo, meio e fim, de forma 
absoluta, e sim, traz a ideia de algo constantemente 
construído dentro de uma circularidade, de modo a propiciar 
uma livre interpretação. Para a imersão do leitor nesse 
universo, desenvolveu-se um livro de fotos inspirado no circo e 
seus artistas, com linguagem direta e genuína. As fotos foram 
divididas em três momentos e retratam a intimidade daqueles 
na preparação para o espectáculo, a caracterização dos 
personagens e o show no picadeiro.  











 Alunas: 
 
 Bruna Guarizo e Izabella Ananda Leitão 
 
 Tema: 
             Incorpórea espécie 
             Releituras visuais gráficas a  
             partir da obra de René Magritte 

Capa da monografia 



A vontade de fazer uma coletânea de experimentos 
relacionando a face oculta das coisas resultou em quatro livros 
de artista, mais as pequenas caixas de exposição do 
experimento "Isto é", que, juntos, formam a coleção "Inversões 
Silenciosas". Os livros e as caixas de exposição são opostos 
entre si, enquanto um nega o outro afirma, sendo a inversão 
um do outro, dividindo-se entre duas categorias da coleção: 
“Isto não é um” e “Isto é um”.  

Inversões silenciosas 

Foram realizadas duas séries chamadas: Inversões silenciosas ,“Isto não é um” – 4 livros e “Isto é 
um” 5 caixas livros  
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