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RESUMO 
 
A presente escrita busca relatar as experiências do projeto Editora Caseira           
(www.editoracaseira.com), uma editora independente e artesanal que, através de suas          
estratégias expansivas estabelece uma rede entre artistas das mais diversas escritas e            
possíveis leitores. Neste texto pode-se conhecer melhor o histórico da Editora Caseira, as             
práticas de um Editor-etc , e referências teóricas que ajudaram o projeto a se estruturar;              
como O Livro de Artista como Lugar Tátil , de Márcia Regina Sousa, Manual do artista-etc, de                
Ricardo Basbaum, Estratégias expansivas: publicações de artistas e seus espaços          
moventes, de  Michel  Zózimo  da Rocha.  
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ABSTRACT 
 
This research aims to share the experiences of the project Editora Caseira            
(www.editoracaseira.com), an independent and handcrafted publisher that, through it’s         
expansive strategies, establishes a network between writers of all kinds and possible            
readers. In this paper, you can know the history of Editora Caseira , the practices of an                
Editor-etc , and the references that helped to structure the project; like O Livro de Artista               
como Lugar Tátil , by Márcia Regina Sousa, Manual do artista-etc., by Ricardo Basbaum,             
Estratégias expansivas: publicações de artistas e seus espaços moventes, by Michel Zózimo            
da  Rocha.  
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Introdução 
 

A Editora Caseira é resultado do um percurso dentro do curso de Artes             
Visuais Licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), entre os anos de            
2011 e 2015, em um currículo que rompeu com a ordem prevista de disciplinas, pela               
vontade de experienciar mais práticas artísticas desde o início do curso. A partir de              
uma oficina prática de formação de mediadores, ministrada por Helena Kanaan,           
oferecida pelo Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG/UFPel) em parceria com a            
Fundação Iberê Camargo para a exposição Linha de Partida: Gravuras de Iberê            
Camargo. A exposição, um panorama na produção das gravuras do artista gaúcho,            
foi  onde  tive  o  primeiro  contato  com  a  gravura  em  metal.  



Esta experiência abriu novas portas para a minha curiosidade de          
investigações artísticas. Depois disso, o contato com o atelier de gravura           
aprofundou-se. Nas disciplinas especiais, no currículo do curso em Artes Visuais           
Bacharelado, tive a oportunidade de uma imersão em práticas de produção,           
reprodução  de  imagens  e  seu  pensamento  reflexivo. 

Em viagem para Florianópolis-SC em 2012, durante uma visita à Universidade           
do Estado de Santa Catarina (UDESC), tive a oportunidade de conhecer a pesquisa             
de mestrado da hoje professora de gravura da UFPel, Márcia Regina Pereira de             
Sousa, com o nome O Livro de Artista como Lugar Tátil . A dissertação foi um               
primeiro contato teórico com o assunto, até então conhecia o termo Livro de Artista              
apenas para os diários pessoais, ou sketchbooks feitos por artistas. A escrita leve e              
clara do texto de Márcia, fez com que meus horizontes se expandissem. Na minha              
produção de gravura, já queria que a arte impressa fosse deslocada da parede , que               
suas  texturas  fossem  sentidas  com  a  visão  e  o  tato.  

Em 2013 tive a chance de ser o bolsista monitor do Atelier de Gravura da               
UFPel, que me influenciou no aprofundamento dos estudos sobre técnicas de           
reprodução de imagens, submergindo ainda mais no universo da arte impressa,           
seus  desdobramentos  e  possibilidades 

Como proposta para a disciplina de Serigrafia, ministrada por Carolina Corrêa           
Rochefort, desenvolvi meu primeiro livro composto de gravuras em diferentes          
formatos, costurados como livro. Utilizei diferentes papéis; seda, vegetal, vergê, de           
arroz. Também diferentes técnicas de impressão; xilogravura, calcogravura,        
serigrafia, relevo seco, jato de tinta, pirografia. Não Vivido Vívido (Fig. 1), é um              
resgate de memórias fotográficas registradas com câmeras analógicas, e suas          
possíveis transformações, a partir da criação de matrizes, que dão um aspecto único             
à imagem devido a sua técnica de impressão. Antes de cada gravura, inseri o que               
chamo de textos-títulos, construções literárias de imagens palavra em torrente, sem           
pontuação. Não Vivido Vívido foi impresso em uma tiragem de 5 exemplares            
numerados e assinados a mão, com capa de couro gravada com pirógrafo e             
encadernação japonesa. O exemplar nº 1 já foi exposto na Galeria SALA (CA/UFPel)             
no Prêmio SATOLEP Universitário de Artes Visuais em 2013, também na exposição            
Únicos e Múltiplos: um mapeamento dos artistas do livro do RS , na Sala das Flores,               
Prefeitura de Porto Alegre-RS em 2013. Também nas edições do [Lugares-Livro]           
Exposição-Feira, em 2013 no Casarão 2 (SECULT/Pelotas), em 2014 no Casarão 8            
(Museu do Doce/UFPel) ambas em Pelotas-RS. Os outros quatro exemplares foram           
distribuídos  entre  amigos. 

A construção de Não Vivido Vívido evidencia diversos conceitos trazidos por           1

Márcia Sousa (2011) no capítulo 1 de sua pesquisa; (In)definições acerca do Livro             
de Artista. Neste capítulo, a autora aponta teóricos como Ulisses Carrión, Clive            
Phillpot, Johanna Drucker, Anne Moeglin-Delcroix e Paulo Silveira que discutem as           
fronteiras e hibridismos na arte de fazer livros, nos mais diferentes formatos e modos              
de  leitura.  

Em traduções realizadas por Sousa (2011), relativas aos textos de Ulisses           
Carrión, El arte nuevo de hacer libros (A nova arte de fazer livros, 1975), o autor frisa                 
que “na velha arte o escritor faz textos, na nova arte, o escritor faz livros” (CARRIÓN                
apud  SOUSA, 2011,  p.29). 

 

1  Veja  mais fotos em: https://goo.gl/v36nJi  

https://goo.gl/v36nJi


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  1. Gustavo  Reginato. Não  Vivído  Vívido. 2013. Publicação  de  artista  com 8  gravuras originais. 

21x15x1cm (Fechado). 5  exemplares. 
 

Partindo desta premissa, os trabalhos que se sucederam no restante da           
minha Graduação em Artes Visuais Licenciatura, como; Memórias Selecionadas ,         2

um livro álbum com textos-títulos , e Dossiê Recebo Visitas , meu Trabalho de            3

Conclusão de Curso (TCC), junto com as práticas de pesquisa dentro do            
PhotoGraphein: Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação (UFPel/CNPq)         
Coordenado por Cláudia Mariza Mattos Brandão, e o grupo de pesquisa           
[Lugares-Livro]: Dimensões Poéticas e Materiais, coordenado por Helene Gomes         
Sacco influenciaram grandemente meu pensamento para conceber narrativas em         
publicações  de  artistas  e  suas  infinitas  possibilidades. 

No fim do ano de 2014, percebendo uma potencialidade na arte de fazer             
livros, decidi registrar formalmente a Editora Caseira como Pessoa Jurídica, o           
primeiro passo como estratégia expansiva e inserção, mesmo que subversiva, no           
padrão internacional para numeração de livros (ISBN). Isso me permitiu trabalhar           
concomitantemente com a produção acadêmica e a fabricação de livros, publicando           
resultados das pesquisas do PhotoGraphein, como: Círculo das águas: anotações          
de sonhadores (BRANDÃO; REGINATO; et.al. 2015), uma publicação        4

literário-fotográfica, os mini catálogos de exposição em formato adesivo; Mulheres          
Imaginadas (BRANDÃO [org.], 2015), e Estéticas da Fé (BRANDÃO [org.], 2015).           
Também o livro com artigos dos alunos da disciplina de Artes Visuais na Educação              
III, do curso de Licenciatura em Artes Visuais, discutindo práticas desenvolvidas em            
escola no projeto de Extensão Arteiros do Cotidiano (CA/UFPel), Arteiros do           
cotidiano: ensino, pesquisa e extensão na formação docente (BRANDÃO;         5

SILVEIRA [Orgs.], 2015),  publicado  no  fim da  minha  graduação. 
No fim de 2015 mudei-me de Pelotas para passar um curto período na casa              

dos meus pais em Concórdia-SC, mudando-me para Florianópolis em abril de 2016.            
Na ilha de Santa Catarina encontrei um movimento intenso na produção e circulação             

2  Saiba  mais em: https://goo.gl/24Ftfr  
3  Saiba  mais em: https://goo.gl/QTQUEb  
4  Saiba  mais em: https://goo.gl/GbkeHA  
5  Saiba  mais em: https://goo.gl/rYh2Yc  

https://goo.gl/rYh2Yc
https://goo.gl/QTQUEb
https://goo.gl/GbkeHA
https://goo.gl/24Ftfr


de impressos, o que me possibilitou investigar possíveis estratégias expansivas para           
seguir  produzindo  com  a  Editora Caseira . 
 
Sobre algumas  estratégias  expansivas 
 

Em seu livro Estratégias expansivas: publicações de artistas e seus espaços           
moventes , Michel  Zózimo  da  Rocha   afirma: 
 

Conforme já mencionado, o termo publicação de artista não faz          
referência somente ao formato livro, mas sim ao suporte impresso e           
ao seu caráter múltiplo e distributivo, pressupondo uma edição, uma          
tiragem e uma provável circulação. Neste caso, livretos, jornais,         
revistas, objetos múltiplos, postais, selos, cartas, folhetos, adesivos,        
cédulas, cartazes, jogos, mapas, apostilas, entre outros meios,        
articulam-se como veículos rizomáticos que dialogam com as        
sinalizações: editar, publicar, disseminar e circular. Indo além dos         
circuitos institucionais, tais publicações podem ser abordadas como        
espécies de estratégias expansivas, as quais os artistas empregam         
sua poética  (ROCHA, 2011, p.13). 
 

Tais modos de publicação e circulação, citados por Michel Zózimo da Rocha,            
são um exemplo de possibilidades a serem exploradas na função de editor. Em sua              
proposta diferenciada, que tenta na medida do possível participar de todos os            
processos da concepção, materialização e distribuição das publicações, a Editora          
Caseira busca na fabricação artesanal de seus exemplares, uma conexão mais           
íntima com o impresso, facilitando sua produção e distribuição. Em Florianópolis,           
como estratégia expansiva, participei de feiras livres na rua, da Parque Gráfico: feira             
de arte impressa , da mensal Feira de Artes de Florianópolis (FAF), utilizando a             
antiga mala da Dona Hermínia que ganhei de presente, adaptada para funcionar            
como valise-vitrine. A Mala Caseira (Fig. 2), me transformou em um caixeiro viajante,             
possibilitando  o  transporte  e  a  exposição  dos  livros,  de  maneira  prática  e  envolvente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura  2. Gustavo  Reginato.  Mala  Caseira  no  Parque  da  Luz. 2016. Fotografia  Digital 

 



Com os poucos recursos que tinha, fui ampliando aos poucos o universo do             
impresso para a virtualidade da internet, criei a página www.editoracaseira.com ,          
como o início dos trabalhos envolvendo as estratégias expansivas na rede online. O             
website foi construído por mim mesmo, fazendo-me estudar sobre conteúdos de           
programação, algoritmos e códigos html. Ao criar a loja online estudei sobre            
administração, marketing digital, design, publicidade e outras estratégias utilizadas         
por empresas estritamente comerciais e capitalistas. O que fiz foi me aproveitar dos             
meios de comunicação e estratégias já existentes, aplicá-los e adaptá-los para a            
realidade da Editora Caseira no mundo das publicações independentes, onde o           
valor simbólico é mais valorizado que o comercial. Aos poucos fui me deparando             
com as mais diversas funções que não imaginava, meu trabalho estava sendo muito             
maior  do  que  um  simples  editor,  o  que  hoje  eu  classifico  como  Editor-etc. 

No texto Amo os artistas-etc, parte do livro Manual do Artista-etc de Ricardo             
Basbaum, o autor faz uma advertência logo no início indicando algumas distinções            
de  vocabulário: 

 
Quando um artista é artista em tempo integral, nós o chamaremos de            
“artista-artista”; quando um artista questiona a natureza e a função          
de seu papel como artista, escreveremos “artista-etc”. (de modo que          
poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador,     
artista-escritor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador,    
artista-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico etc     
(BASBAUM, 2013, p.167) 
 

Partindo desta multiplicidade de papéis que podem ser exercidos por um           
artista-etc, analiso as minhas práticas quando assumo diversos papéis dentro do           
projeto Editora Caseira , que transbordam o exercício comum do ser editor. Em            
seguida, desenvolvo melhor sobre as experiências que tive com as práticas de            
estratégias  expansivas  na  figura  de  um  Editor-etc. 

 
Sobre as  funções  de um editor-etc 
 

Além da concepção, impressão e fabricação de publicações, para ser um           
Editor-etc, é preciso também se preocupar com os espaços de circulação da            
produção, e suas estratégias para atingir diferentes públicos. Além dos espaços           
convencionais ocupados pelas editoras tradicionais, com livros sendo distribuídos         
por empresas especializadas, as publicações independentes ocupam as frestas dos          
circuitos comerciais. Embora as feiras de impressos tenham crescido no país, em            
seus mais diferentes formatos, e o público leitor ter aumentado, ainda há uma             
grande parcela da população brasileira como leitores latentes. Leitura no sentido           
amplo,  que  vai  além  da  palavra  escrita,  leitura  de  imagens,  gestos,  do  mundo. 

Os trabalhos  de  um  Editor-etc, consistem  em  ser  um elo de uma rede     
de conexões, entre artistas produtores e possíveis públicos a serem explorados.           
Embora algumas atividades sejam centralizadas, é impossível que uma Editora se           
sustente sem uma rede de relações e conceitos entre os produtores e consumidores             
de publicações. Autonomia e independência são valorizadas e incentivadas aos          
artistas-autores, onde um ajuda o outro nos processos de construção. Quando todos            
trabalham  em  sintonia,  a  rede  se  expande  e  fortalece  cada  vez  mais. 

http://www.editoracaseira.com/


Além das feiras e eventuais viagens como caixeiro viajante, sabia da           
importância da inserção da Editora Caseira no universo digital da Internet. Aos            
poucos fui estudando formas viáveis de manter uma plataforma online, que           
abarcasse os esboços que estava realizando para expandir os trabalhos de forma            
virtual. Para manter a unidade conceitual de produtos fabricados à mão; o site, os              
textos escritos para o blog e as nossas notícias via e-mail, são escritos de forma               
analógica, com diferentes caligrafias e desenhos, ou utilizando a máquina de           
escrever. As grafias então são digitalizadas e colocadas online, em uma tentativa de             
proximidade  do  gesto  com  a  frieza  da  virtualidade  da  internet. 

A primeira estratégia expansiva foi a campanha Inscreva-se na nossa lista de            
e-mails que enviamos como se fossem cartas , um meio de comunicação direto com             6

os leitores, feito através de cartas escritas à mão, contando detalhes do processo de              
produção e novidades futuras. Também lançamos um teste online Qual livro da            
Editora Caseira foi feito para você? que direciona o leitor a um possível livro de               7

acordo com suas respostas. Estreitei relações e conheci novos leitores utilizando o            
Facebook , e o Instagram, ambas essenciais para comunicação nos dias atuais. Aos            
poucos fui espalhando publicações pelo Brasil todo através dos Correios. A internet            
possibilitou com que a Editora Caseira investisse e resgatasse práticas de           
arte-postal e envio de impressos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,            
inspirado nas práticas do artista pernambucano Paulo Bruscky (1949-). Com          
embalagens desenhados à mão e reproduzidos em jato de tinta e carimbo, aproveito             
o envelope como espaço expositivo de ilustrações e disseminação de imagens           
(Fig.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3. Gustavo  Reginato.  Envelopes personalizados indo aos Correios. 2017.  
Fotografia Digital 

6   Veja  todas as campanhas enviadas por e-mail  neste  link: https://goo.gl/vnX4Vu  
7  Faça  o  teste  em: https://goo.gl/B6nYVb  

https://goo.gl/vnX4Vu
https://goo.gl/B6nYVb


Pensando no universo dos jornais, outra estratégia expansiva foi o          
lançamento do JORNALECO: o nome já diz tudo , uma publicação despretensiosa           8

que visa combater o stress com o uso do humor, brincando com as clássicas              
colunas dos jornais, como Editorial, Cultura, Coluna Social, Esportes, Espaço do           
Leitor, Classificados. O JORNALECO (Fig. 4) é uma publicação impressa e gratuita,            
que convida o leitor ajudar a escrever o próximo exemplar, em uma tentativa de              
transportar o espectador para o papel de produtor. De forma online ou impressa, o              
JORNALECO está em processo de chamada fixa para publicações, aceitando          
qualquer coisa a qualquer hora para publicar no próximo jornal que for possível             
organizar. A proposta foi inspirada na publicação O Homem Cego , publicada por            
Marcel Duchamp e Henri-Pierre Roché, em 1917, a qual convidava artistas e            
escritores para publicar seus trabalhos ou textos reflexivos, não havendo um tema            
específico (ROCHA, 2011), assim como nas zines anarquistas e informativos          
periféricos  e  independentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  4: Gustavo  Reginato. JORNALECO, Capa  frente  e  verso , 2016. Publicação, 12  páginas, 

impresso  a  laser. Tiragem indeterminada. 
 

Outro proposta de estratégia expansiva é a utilização do projeto Floripa           
Letrada , que visa a circulação gratuita de livros em prateleiras nos terminais de             
ônibus da cidade de Florianópolis-SC. O espaço já pré-existente com um jogo de             
trocas pré-definido, facilitou para que eu mensalmente, depositasse alguns         
exemplares em diferentes locais da ilha. Nesta distribuição surpresa, incentivo a           
curiosidade investigativa dos que buscam por livros nas prateleiras dos terminais,           
além de acessar públicos que não estariam conectados a mim, se não por este              
gesto  de  doação  anônima. 

8  Mais informações em: https://editoracaseira.com/jornaleco/  

https://editoracaseira.com/jornaleco/


O próximo passo como estratégia expansiva da Editora Caseira , é a           
utilização do modelo de envio pelos Correios, Mala Direta, uma maneira mais            
simples de enviar impressos em grande quantidade. Serão enviados mensalmente          
pequenas publicações gratuitas e cartas escritas à mão para todos aqueles com            
endereço cadastrado no nosso site, é a possibilidade de estreitar laços com os             
leitores além da virtualidade, oportunizando um contato mais íntimo com o material            
impresso. 

Para que todas estas estratégias aconteçam é necessário que eu assuma           
diferentes papéis que se desdobram a partir do conceito Editor-etc: editor-escritor,           
editor-revisor, editor-ilustrador, editor-diagramador, editor-impressor,    
editor-encadernador, editor-programador, editor-contador, editor-vendedor,    
editor-publicitário, editor-distribuidor, editor-leitor, editor-dono-de-casa,    
editor-caixeiro-viajante. Demonstrando a complexidade que as práticas       
contemporâneas  exigem  desde  a  produção  até  o  consumo  de  publicações. 

É inegável que exercer tantas funções é exaustivo, pois no meio disso tudo             
ainda é preciso encontrar espaço para o lazer, o ócio criativo e o descanso. Ser um                
Editor-etc e pensar em estratégias expansivas para os impressos, não funcionaria           
se não existisse todo um suporte, teórico, emocional e financeiro de uma rede de              
pessoas  que  apoia  o  projeto  da  Editora Caseira  por  acreditar  em  seu  potencial. 

Trabalho com publicações sabendo que crio experiências atemporais em         
páginas, que serão acessadas por conhecidos e desconhecidos, sabe-se lá por           
quantas gerações. Produzir livros é como cultivar tamareiras, até chegarem a sua            
fase adulta para produzir frutos, demoram mais de 80 anos, dificultando que quem a              
plante,  possa  um  dia  vê-la  frutificar.  
 
Considerações  Finais 
 

Nestes quase três anos de Editora Caseira , tive a oportunidade de aprender,            
a partir das experiências em assumir um papel diferenciado de editor. Neste caso             
um Editor-etc, que cumpre diversas funções para manter uma rede de conexões            
entre; autores, ilustradores e artistas do livro em geral, com o intuito de disseminar o               
prazer da leitura como fruição estética e aparato para uma melhor compreensão do             
mundo  que  nos  rodeia,   expandindo  imaginários 

As práticas relacionadas às estratégias expansivas, a partir da apropriação de           
elementos, linguagens e plataformas pré-existentes, facilitam a conexão e ampliam a           
rede de pessoas que produzem e consomem arte impressa. Neste meio não há             
espaço para competições, pois cada discurso e cada produção são valiosos, e o             
mais  importante  é  a  possibilidade  de  apoio  nas  mais  diferentes  parcerias. 

Todo reconhecimento; seja uma breve resposta às cartas-e-mail, um         
agradecimento pelo bilhetinho dentro do envelope, uma indicação a um amigo, um            
compartilhamento no Facebook ou um like no Instagram, nos ajuda cada vez mais a              
seguirmos em frente, acreditando na potencialidade do impresso em meio à           
revolução da era digital, onde toda tecnologia é usada a favor da expansão, à favor               
do fomento a leituras e reflexões. Isso, pois nós ainda acreditamos nos impressos,             
em livros escritos à mão, e nos prazeres mais simples, como receber uma carta              
querida, um recado, folhear páginas, sentir o cheiro de papel e tinta, admirar linhas,              
cores  e  formas, admirar  palavras,  suas  sonoridades  e  significações. 
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