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Capítulo 0 

O ano é mil novecentos e alguma coisa. Minha avó, Maria de Lurdes, mãe e pai do meu 
pai, estava em seu quintal comprido em meio a lençóis brancos contrapondo seu corpo 
preto.
Esse é meu primeiro retorno à terra, sob os pés de voinha.
Meu pai certo dia, para ser mais preciso em meu primeiro ano nesse mundo, plantou um 
pé de coqueiro aos fundos deste quintal. Pense numa água boa!
Durante bom tempo eu passava as tardes naquele quintal com água doce misturada com 
o cheiro dos lençóis que minha avó lavava para suas clientes miguelenses.
No determinado presente de agora, me encontro em outra despedida que, ao longo do 
tempo, nossa memória vai esquecendo de lembrar - mais uma vez. E resta o auxílio da 
memória nos ajudar a recordar de onde viemos com fragmentos da passagem do tempo, 
de aromas, de cores, de objetos - como pode ser este livro um estímulo a sensações 
e à imaginação.
Hoje, trago uma despedida que não é um fim. Veja só…
Durante dois anos e um pouquinho, cultivei nos canteiros de minha casa alugada uma 
pequena floresta que tinha de tudo um pouco e quase nada desse universo incrível das
plantas.
Só para você ter uma ideia desse pequeno microclima urbano que criamos usando plantas 
como samambaias, filodendro dourado, dracena e felicidade, quer dizer, árvore da fe-
licidade. Tem amor também, amor de amora, maracujá, acerola, jabuticaba e goiabeira…
Nesse quintal pequeno cabia a cosmos, quanto mais sol mais laranja. Também habita 
nesse pequeno quintal o feijão borboleta, também conhecido como clitória. Sua flor é 
mágica, linda e abundante. Ela ajuda a curar o corpo e a colorir os olhos.
Diferente daquela época em que só podia guardar na memória, hoje posso levar comigo 
flores, folhas, raízes, sementes e cores fruto desses dois anos e um pouquinho nes-
se jardim. Vou levar comigo vários fragmentos desse universo de possibilidades e um 
deles é
este livro.

Em busca das Cores Esquecidas é uma pesquisa que faço com plantas tintureiras. Aqui 
trago impressões botânicas usando apenas as cores contidas em folhas, flores e cascas 
que foram colhidas em meu quintal no bairro do Riacho Doce, Maceió - Alagoas. 
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Livro artesanal com técnicas de impressão manual. 

Impressões botânicas em papéis de aquarela 120g, 180g e 300g. Im-

pressão textual em papel pólen 90g.

Tipografia: courier New 

Costura: Yamato Toji com linha de algodão

Capa e título: produzidos com carimbos feitos em neolite. 

Impresso, montagem e edição: Atelier Casa da Floresta 

Livro foi construído como trabalho final do curso de livro de artista 

da Dobras de Si. 
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Mini Bio: 

Olá! Sou Jaymerson Lima, mais conhecido como Panso, Multiartis-

ta, pesquisador em processos artesanais de impressão e tintureiro, 

curioso por natureza. Estudei Comunicação pela Federal de Alagoas 

mas sempre trabalhei com narrativas visuais por meio das artes grá-

ficas e da fotografia. Em 2018 fundei o @ateliercasadafloresta um ate-

lier criativo onde desenvolvo pesquisa nas mais diversas linguagens 

das artes visuais. No atelier também produzo meus próprios pigmen-

tos através de plantas e minerais. Faço Livros utilizando das mais 

diversas linguagens das artes gráficas com carimbos, gravura, seri-

grafia e outras técnicas com o objetivo de ter autonomia de produção 

e processos. 

Já participei de vários salões de fotografia aqui em alagoas. Com pro-

jetos aprovados em editais aqui no estado e nacionalmente. 

Agora em 2022, realizamos um projeto contemplado na funarte intitu-

lado Cores da Resistência onde pude atuar como educador popular le-

vando curso de tinturaria artesanal por meio das plantas tintureiras 

para comunidade de agricultoras sem terra em União dos Palmares -  

que é parte dessa minha pesquisa contínua intitulada “Em Busca das 

Cores Esquecidas”. 

Sou natural de São Miguel dos Campos - Terra dos Caetés. Atualmente 

moro e trabalho em Maceió. Meu atelier fica no Riacho Doce, litoral 

norte de Maceió, Alagoas.
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