
MONOTIPIA



Ferramentas e materiais:
Placa de impressão (devem ser lisas e planas)

Folha de papel
Fita adesiva

Pincéis
Témpera

Rolo de borracha
Caneta para marcar a placa

Cotonetes

A monotipia é uma técnica de impressão muito simples.
Com esta técnica consegue-se a reprodução de um desenho ou mancha de cor numa 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.



Processo MONOTIPIA

1Sobre a placa de metal (en este caso) 
espalha-se a tinta com a ajuda de um pequeno 
rolo.

2 A superficie da placa está totalmente preta.

3 Sobre a tinta espalhada, desenha-se com um 
pau, com o dedo, ou com outro instrumento
auxiliar, as imagens que se pretendem.

4 Pode-se adicionar outros cores mais sobre a 
placa.

5 O disenho de la placa vai a ficar igual na 
impressão final.



6 Coloca-se por cima da placa uma 
folha de papel na prensa.

7 Faz-se pressão sobre a folha, 
segurando-a com cuidado para não 
deslizar.

8 Levanta-se a folha sem a 
arrastar e deixa-se secar a 
monotipia.

* A monotipia constitui-se de un 
processo hibrido, entre a pintura,
o desenho e a gravura. 
Aproxima-se do gesto da pintura, 
da mancha de tinta, ou do traço, 
da linhea; ao mesmo tempo possui 
características próprias de 
gravura, como a inversão da 
imagem. 
Apesar de o próprio nome 
esclarecer, mono(único) e 
tipia(impressão), ou seja, que se 
obtém de uma prova única, em 
alguns casos há a possibilidade 
de se conseguir mais de uma 
cópia, evidentemente cada vez 
mais tênue, mais clara, 
permanecendo apenas um 
fantasma/ vestígio da imagem.


