
OFICINA DE MONOTIPIA 

A monotipia é uma técnica de impressão muito simples com esta técnica consegue-se a reprodução 

de um desenho ou mancha de cor em uma prova única, daí o nome “monotipia”. A prova obtida, 

monotipia, não é um duplicado fiel do desenho ou mancha original, na passagem para o papel 

(impressão), as tintas misturam-se fazendo surgir efeitos imprevisíveis. A monotipia pode ser feita de 

diversas técnicas. A impressão sobre superfície lisa é uma técnica de monotipia e permite obter um 

resultado previsível, deve-se apenas ter em conta que todos os elementos colocados na matriz 

(base) sairão impressos ao contrário, visto que da impressão resulta um positivo de um negativo que 

é a base, permitindo, apesar de nunca semelhantes, tirar mais uma ou duas provas da matriz, sendo 

essas progressivamente mais claras e faremos isso essa oficina com folhas de plantas de várias 

cores e diversos formatos experimentando criar o matriz que acontece na natureza da folha verde ao 

marrom de quando ela seca e suas variações.  

 

OBJETIVO GERAL  

● Ensinar monotipia com as folhas de plantas produzindo o experimento do matiz do brotar 

verde das folhas ao secar das folhas.  

 

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA 

● Apresentação teórica da monotipia e suas aplicações.  

● Proposta de seleta de material ao redor do local da oficina.  

● Experimentação dos formatos das folhas.  

● Pintura exercitando os matizes das cores da folha.  

● Experimentação e criação de uma palheta de cor do processo de secagem da folha com o 

formato desejado.  

 

INSTRUTOR 
 
 
Monik Ventilari 
 
Amazonense, Artista visual, Arte educadora, Produtora Cultural, formada em arte pelo Cláudio 
Santoro, formada em história. Participa do Coletivo IMAO (Iniciativa de Artes Manaus) , trabalha 
artisticamente com fotografia e pintura. Participou de várias exposições 
por todo o Brasil. 

 

Carga Horária   

 3 horas 

Público Alvo  

A partir de 15 anos   

Vagas  

15  

 


