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RELATO DE OFICINA: ENCADERNAÇÃO ARTESANAL 

 

 
 

Esta atividade educativa foi concebida como uma oficina aberta para público em geral 

e ocorreu na Casa Guilherme de Almeida no dia 17 de janeiro de 2020, sob a responsabilidade 

da educadora Maryangela Barbieri e com o auxílio de Ana Lídia Teberga e Rafael Veloso1.  

 

A descrição da atividade será acompanhada de um relato sobre como foi a oficina a fim 

de compartilhar com outros educadores as impressões, sugestões e dúvidas dos educadores 

do Museu. 

 

Apresentação 

 

Guilherme de Almeida foi um dos precursores da escrita de haicais2 no Brasil bem como 

um grande divulgador desse gênero de poesia japonesa no país. Seu contato com clubes de 

 
1 Maryangela Barbieri é graduada em História pela Unesp e desenvolve projetos socioeducacionais 

visando à arte-educação como ferramenta. Também atua na Rede de Museus-Casas Literários como 

educadora da Casa Guilherme de Almeida. 

Ana Lídia Teberga é educadora da Casa Guilherme de Almeida. Licenciada em História pelo Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo e Técnica em Museologia. Já atuou como professora e, desde 2010, 

trabalha com instituições museais. Já foi educadora do Museu da Casa Brasileira, Estação Pinacoteca, 

entre outros. Foi selecionada no Novos Olhares 2018, do MIS, com o projeto “Quem são as Mulheres 

da Biblioteca?”. 

Rafael Veloso é bacharel e licenciado em Linguística pela USP (2015), também formado em Libras pelo 

Instituto Seli. Atua como mediador cultural, tradutor-intérprete em contações de histórias em 

Português-Libras e professor interlocutor de libras na rede pública de ensino.  Atualmente é educador 

da Casa Guilherme de Almeida. 

 
2 Para aprender mais sobre haikais, sugerimos o livro O haikai no Brasil, de Goga, disponível no link a 

seguir: https://www.kakinet.com/caqui/brasil.htm (Acessado em 20/03/2020). 

https://www.kakinet.com/caqui/brasil.htm


escrita de haicais e com a comunidade japonesa em São Paulo era intenso a ponto de participar 

da fundação da Aliança Cultural Brasil-Japão, ocupando o cargo de presidência3. 

 

Tendo isso em mente, o Núcleo de Ação Educativa busca desenvolver continuamente 

atividades que aproximem o público do Museu tanto das características gerais dessa forma 

poética quanto dos haicais escritos por Guilherme de Almeida ao longo de sua vida. Essas 

atividades já abarcaram relações entre poesia, acervo do Museu e temas emergentes na 

sociedade por meio de várias estratégias: rodas de leitura, oficinas de produção escrita, visitas 

temáticas, etc.4.  

 

Esta atividade educativa, especificamente, nasceu da confluência entre dois 

movimentos internos: a recente pesquisa dos educadores do Museu acerca de habilidades 

manuais e a vontade de aliar a produção de algo concreto (um objeto, produto final) à reflexão 

sobre o acervo e temas suscitados por ele, em um diálogo entre contextualização teórica e 

fazeres manuais. 

 

Experiências anteriores despertaram entre os educadores o interesse no 

desenvolvimento da encadernação artesanal, tais como a confecção de pequenos cadernos 

em formato de dobradura5 para crianças e o aprendizado de algumas técnicas diferentes de 

encadernação. 

 

 

Objetivos 

 

A atividade propõe a confecção de cadernos artesanais com as técnicas de 

encadernação borboleta e japonesa, utilizando o haicai e sua temática de contemplação à 

natureza como inspiração para a decoração dos cadernos.  

 

 

 

 
 
3 Para melhor entender a relação de Guilherme de Almeida com o haikai, acessar seu artigo Os meus 

haicas no link abaixo: https://www.kakinet.com/caqui/gamh.htm (Acessado em 20/03/2020) e 

também a publicação Haicais Completos, de Guilherme de Almeida, editada pela Aliança Cultural Brasil-

Japão, em 1996. 

 
4 Para referência de atividade educativa produzida pelo NAE-CGA sobre haicais, acessar o link abaixo: 

http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/arquivos/1399669282-oficina-de-haikai.pdf (Acessado 

em 18/03/2020). 
5 Para referência de caderno em dobradura, acessar o link abaixo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TWvHd7AKGpA (Acessado em 19/03/2020). 

https://www.kakinet.com/caqui/gamh.htm
http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/arquivos/1399669282-oficina-de-haikai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TWvHd7AKGpA


Materiais utilizados 

 

● Sulfite (para o miolo) 

● Papel com gramatura acima de 200g/m² (para encapamento) 

● Agulhão para furar papel 

● Linha 

● Agulha de costura 

● Haicais de Guilherme de Almeida previamente selecionados 

● Materiais diversos para decoração das capas (lápis colorido, giz de cera, tintas diversas, 

nanquim, etc.) 

 

 

Desenvolvimento 

A atividade foi pensada para ocorrer em 4 momentos: 

  

1) Aproximação com o haicai de Guilherme de Almeida; 

2) Técnica de encadernação borboleta; 

3) Técnica de encadernação japonesa; 

4) Decoração das capas dos cadernos. 

 

 

1) Aproximação com o haicai de Guilherme de Almeida 

 

Alguns haicais foram apresentados aos participantes da atividade para propiciar um 

primeiro contato com esse gênero poético. Inicialmente houve uma leitura individual e 

silenciosa para em seguida acontecer uma leitura em voz alta e coletiva na busca da 

identificação de algumas características em comum: assuntos, rimas, quantidade de versos e 

etc. A ideia de trabalhar os haicais antes da confecção dos cadernos buscou trazer um 

despertar criativo para, depois da feitura dos cadernos, dar início à elaboração das capas 

mantendo o haicai como tema orientador.  

 

Durante o desenrolar da atividade, vários materiais de papelaria foram disponibilizados 

aos participantes, conforme solicitavam, mesmo não tendo sido previamente selecionados 

pela equipe educativa, a fim de deixá-los confortáveis, além de outros materiais advindos do 

local onde a atividade ocorreu (em seu quintal), tais como como folhas, flores, terra e etc. 

  

 

 



2) Técnica de encadernação borboleta6 

 

 
Detalhes da encadernação borboleta 

 

Iniciou-se pela técnica considerada mais simples (com menor número de costuras, por 

exemplo) para que os participantes criassem afinidade com a costura em si e com 

possíveis novos materiais de trabalho: agulhão para furar papel, agulha de costura, 

linhas e barbantes. 

 

 

3) Técnica de encadernação japonesa7 

 

 Consideramos necessário reservar mais tempo da atividade para essa segunda técnica 

graças à complexidade do ponto de costura e maior quantidade de furos no papel.  

 

 
Detalhe da encadernação japonesa 

 

 

 
6 Para referência sobre encadernação borboleta, acessar o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5A2tb3ME1wE (Acessado em 18/03/2020). 

 
7 Para referência sobre encadernação japonesa, acessar o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Snjfao47DI (Acessado em 18/03/2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=5A2tb3ME1wE
https://www.youtube.com/watch?v=1Snjfao47DI


4) Decoração das capas dos cadernos 

 

 Após a confecção dos cadernos, os participantes foram convidados a decorar suas 

produções tendo como base a primeira parte da atividade (a aproximação com os haicais de 

Guilherme de Almeida). 

Após a oficina foi ofertada uma visita ao museu. 

 

 

Avaliação e relato sobre a oficina 

 

Durante a tentativa de identificar os temas encontrados nos haicais guilherminos foi 

muito presente a referência à natureza e ao clima, nas falas dos participantes. Houve também 

comentários sobre a presença de profundas reflexões filosóficas acerca de aspectos da vida. 

Ocorreu alguma discussão entre os participantes sobre a identificação desses temas, sobre “o 

que de fato o autor estava se referindo”, por exemplo: a morte ou sobre o envelhecimento e 

a passagem do tempo. 

 

O grupo demonstrou facilidade ao desenvolver as costuras, houve bastante troca e 

interação entre os participantes, que obtiveram resultados positivos em suas produções. Para 

nossa surpresa a encadernação japonesa, considerada mais complexa, foi a que fluiu mais 

rapidamente. Consideramos que isso ocorreu devido à integração entre os membros do grupo, 

pois uns ajudavam aos outros, corrigiam-se mutuamente. Já existia uma harmonia entre os 

participantes que deixava menos clara a divisória entre “oficineiro” e o grupo de inscritos na 

atividade, com uma maior autonomia dos inscritos. Logo os participantes começaram a se 

arriscar e a costurar sozinhos. 

 

A oficina de encadernação foi uma boa surpresa para o Núcleo de Ação Educativa do 

Museu, pois houve uma alta procura de pessoas interessadas em realizar a atividade: foram 

ofertadas inicialmente 15 vagas, com mais que o dobro de interessados e 16 participantes 

presentes no dia. 

 

Ficamos interessados em entender o motivo dessa alta demanda por parte do público 

do Museu em uma atividade como essa e após algumas reflexões, supomos que poderia ser 

pela possibilidade da oficina ter sido realizada em um dia de semana e não no final de semana, 

tal como ocorre normalmente na nossa programação, além do possível interesse dessas 

pessoas em se aproximar da encadernação artesanal e de técnicas manuais em geral, com o 

diferencial de trazermos uma aproximação com a literatura como parte integrante da oficina,  

por meio do haicai. 

 

Ao ofertar essa atividade para público em geral buscamos atingir pessoas não 

especializadas em encadernação, pois trabalhamos os pontos iniciais dessa técnica, com o 



intuito de promover o despertar de novas habilidades manuais nas pessoas. Contudo, no dia 

da oficina dois participantes tinham conhecimento prévio de encadernação e participaram 

ativamente das trocas entre os inscritos, colaborando com a horizontalidade entre 

“oficineiros” e participantes. 

 

A oficina para além de um momento de reflexão, interiorização e relaxamento, estados 

que o contato com agulhas, linhas e papéis fazem emergir, colaborou com a ocupação do 

Museu como um espaço de interação social.  

 

 

Haikais sugeridos 

 

● Seleção do livro Poesia Vária (1976)8  

 

Romance 

E cruzam-se as linhas 

No fino tear do destino 

Tuas mãos nas minhas 

 

Infância 

Um gosto de amora 

comida com sol. A vida 

chamava-se: “Agora” 

 

O boêmio 

Cigarro apagado 

No canto da boca, enquanto 

Passa o seu passado 

 
8 Almeida, Guilherme de. Poesia Vária. São Paulo, Editora Cultrix, 1976. 

 



Caridade 

Desfolha-se a rosa. 

Parece até que floresce 

O chão cor-de-rosa. 

 

Nós dois 

Chão humilde. Então, 

riscou-o a sombra de um vôo. 

"Sou céu!" disse o chão. 

 

Tristeza 

Por que estás assim, 

violeta? Que borboleta 

morreu no jardim? 

 

Passado 

Esse olhar ferido, 

Tão contra a flor que ele encontra 

No livro já lido! 

 

 

 

 

 



● Seleção do livro Anjo de sal (1951)9 

 

Carrilhão 

Assusta-se e foge o 

Enorme tempo que dorme 

No velho relógio 

 

Interior 

Havia uma rosa 

No vaso. Veio do ocaso 

A hora silenciosa 

 

Sabedoria 

Uma ave, pousada 

no pára-raio, olha para 

o céu. E há trovoada. 

 

 

 

 

 

 
9 Almeida, Guilherme de. O Anjo de Sal. São Paulo, Alarico, 1951. 


