
ENCONTRO ILUSTRADO COM A PAPESCU 

O LIVRO E O PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DO LIVRO ILUSTRADO -  16 horas 

 
Monika Papescu é ilustradora e empresária fundadora da Editora Papo Abissal, seus livros estão em todo o Brasil e já 
atravessaram fronteiras e oceanos alcançando outros países. Recebeu indicação de “Melhor ilustrador 2017” pelo Prêmio AGES 
Parceiros da Escrita. 
 
A criação começa no coração, que envia as emoções ao cérebro, que as racionaliza e informa, às mãos, o que deve ser 
feito. Sem a primeira parte é impossível alcançar um final feliz, ou seja, ilustrações que transmitam, por si, o que 

o ilustrador deseja contar. 
 

Ilustrar um texto é contar a mesma história, porém sentida por outro coração. Assim como o autor dá sentido às 
sequências de palavras para que elas, em conluio, se façam compreender e sentir pelo leitor, a ilustradora, através 

de traços, cores, sobreposições, transmite de forma plástica as emoções e sensações desta história. 
 

 

 

ENCONTRO ILUSTRADO COM A PAPESCU 
O processo de criação e confecção do livro ilustrado 

Para todos que queiram aprender a ilustrar, transformar as palavras em imagens, criar plasticamente bi e tridimensionalmente, 
trocar experiências, idéias e se tornar, também, um multiplicador de cultura. 

 
Primeira parte: AS VÁRIAS FORMAS DE ILUSTRAR e MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO. 
Segunda parte: O PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE LIVROS ILUSTRADOS PELA MONIKA PAPESCU. 
Terceira parte: A TRANSFORMAÇÃO DA SUA PALAVRA EM IMAGEM. 
Quarta parte: APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL E EXPOSIÇÃO AO GRUPO E CONVIDADOS. 
 
Objetivo: entender o que é o livro, aprender todo o processo de criação e confecção de um livro ilustrado para se tornar um 
multiplicador de leitura. 
 
Duração: 16 horas. 
 
Primeira parte: AS VÁRIAS FORMAS DE ILUSTRAR. 
Neste encontro interativo, divertido, cheio de curiosidades e cores, a Monika apresenta várias ilustrações criadas e 
confeccionadas para os mais diversos clientes, todos ligados à cultura, utilizando uma gama imensa de materiais, dos mais 
simples como lápis e borracha aos mais inusitados que atiçam a curiosidade.  



Ao final do encontro, montaremos uma exposição com todas as artes apresentadas para que fiquem em exposição até o último 
dia, quando teremos uma grande exposição com as “ARTES DAS PALAVRAS” dos alunos. 
 
Segunda parte: O PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE DOIS LIVROS ILUSTRADOS PELA MONIKA PAPESCU  
A Monika apresenta o que é o livro, capas e miolo, em seguida todo o processo de criação e confecção das ilustrações, desde as 
primeiras ideias até o resultado alcançado. 
Você verá que a ilustração de um livro vai muito além da primeira leitura, da simples interpretação. A ilustração, assim como o 
texto, dá margem à releitura, à sensibilização, à emoção e incita à criação. 
 
Terceira parte: A TRANSFORMAÇÃO DA SUA PALAVRA EM IMAGEM. 
A partir deste momento a criação ficará a cargo do aluno. 
Cada um vai trabalhar seu texto e transformá-lo em imagem que pode ser bi ou tridimensional, de vários tamanhos, texturas, de 
materiais reciclados ou técnicas plásticas. Tudo vai depender do objetivo do autor, da emoção e sensação que ele quer 
transmitir ao público leitor.  
O aluno terá três aulas para criar e desenvolver a imagem da sua palavra. 
 
Quarta parte: APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL E EXPOSIÇÃO AO GRUPO E CONVIDADOS. 
Apresentação e exposição das imagens para apreciação do grupo e do público. 
 
 
 

 

Tudo de bom 

 


