
Design e modernidade:
capas de Iivros didaticos, Brasil, anos 1970*

Introdu~ao

o titulo e redundante, design 56 existe com a modernidade: sem industria e
consumo, sem design.
A tres capas escolhidas para analise SaDquase contemporaneas entre si, mas
apresentam tres atitudes projetuais diferentes, tres "estilos" distintos, tres designs
especfficos e tudo design.
Cultura material: como qualq uer outra embalagem, SaDcria~6es voltadas para
o consumo, dizendo da sociedade mais do que a arte, mas tendo a ver com ela,
com as ideias e com os produtos para guardar ou jogar fora.
Sao tres modernos num 56, no Brasil daqueles anos.

'Versao resumida e modificada de trabalho apresentado na disciplina EDMS776 - Extens6esda Arte,
mini strada pelo prof. C8S0 Favaretto.
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A capa da Cartilha Sodre
Capo criada por Augustus, 0 mesmo dos livros do Sltio do Picopau III I WIl'/o, 1>1II 1948
e mantida ate 1977, 29anos sem altera(:ao. Alcan(:oua RedeG/obo ('0 vlclm I)(J/ne
Atori: a/guma coisa isso quer dizer. Ta/vez a cartilha naG servisse II/oil /'(1W Im/nar,
ta/vez seu desenho jd Fossemesmo velho enao dissessemais nada (1 11'11//11111/10, ou
pior, dissesse0 que e/e naG queria mafs ouvir. Mas nos anos 60 quon/OI IlvIOl, o!l)/)ns de
figurinha, Revistas do Radio, r6tulos deaveia exaropes nao trazlwl/ 1'11(1 vllllolidade,
que era oferecfda aos brasileiros e form avo seu gosto? Outras refel(Jf/( /0\ IllIvlo, IIlas
conviviam tranqOilamentecom estas como a marco de uma sOCledwl1'de II/(/\I()S em
transforma(:ao.

o design da capa de todos os volumes da Cole<;ao Sodre e 0 mt'\IIlO, t ()In
este nome constituindo 0 verdadeiro titulo, e a identifica<;ao do VOllllll('
tendo peso menor e sendo acompanhada de varia<;ao cromatk d do flilld
e preenchimento dasletras. Antes que pobre, e uma solu<;ao ell( <lI pdld d
identidade da obra, sem risco de ser degenerada e ignorada. SOIU(,.dOIdlll\) m
economica quanto ao material e acabamento: era uma simples brot hll/d,
grampeada, produto intencionalmente popular e barato de uma editora ('In
que quase todos os tftulos didaticos tinham capa dura impressa em cores.

Sua simplicidade de linguagem tambem e planejada. Nao ha fundo vazio,
todo ele e preenchido com cor pela reticula quadri ulada desenhada a mao,
mas cada elemento a ser informado tem 0 s u espa(o - nada e perdido
ou misturado. A i1ustra<;aoe muit bcm rCe li/deld, lC'rnblilndo d linguagcm
publicitaria introdu/icla PCldSIf1dlt d\ l1olll'dIIH'lit dl1d\ II1d5 clglad vel mesmo
nos clias d hojC',s Ilclo pm\lwllrl1dCjlrldl t OIfiO I'\\d 111nina nao devia ser
simpalicd pdld \1'1I\ pC'<jllt'110\ It'ltolt \, d qllt'lll t t I1vlclava a partilhar cia sua
,ilC'~JlidC'111dl)lI'l1dt'l. () Iitulo plilll ipdl, Idl1\l>('11\fila mao a partir de mod 10
lipt)(Jlilflt 0, wild UlI1 Idl110 rfCjido p"'" uln Ilv/o Il1fantil, mas isto e amenizildo

pt'lo 11It't'l1t hlrnl'1110 t ololldo
1\ \olu<,"o <1('t "p" ('IH ,1I1I'\"<ld pt'lo Lltulo e com ilustra<;ao domin"IHlo
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segue uma tendencia ja consagrada nas artes graficas brasileiras e que esta
presente nos livros de fic<;ao infantil da editora e principal mente em revista5
populares. A i1ustra<;aoa tra<;o pre to, preenchida com cor chapada em grandes
areas, corresponde a tecnica da litografia anterior ao emprego de reticula
fotografica e da separa<;ao de cores, embora esta ja fosse empregada na
reprodu<;ao impressa de fotografia. Mas no caso ha a inten<;ao de seguir uma
linguagem ja construfda e presente nos mais bem realizados designs de livros
brasileiros do perfodo, em que nao s6 a ilustra<;ao mas tambem 0 titulo sao
desenhados a mao pelo mesmo artista. Com uma diferen(a fundamental: a
ado<;ao de um proceclimento mais caracterfstico do design de revistas, que e
o retrato em destaque, estabelecendo uma empatia e identifica<;ao mais fortes
com 0 leitor, salientando 0 aspecto popular da publica<;ao .

Assim, independentemente do valor que se de a Iinguagem grafica
aclotada, ha uma atitude e uma ativiclade de projeto, tanto no que diz respeito
aos aspectos de sua produ<;ao como aos de consumo, e portanto existe 0

design. Este nao e prerrogativa clo objeto desenhado segundo os canones do
modernismo informado pelas vanguardas artfsticas e produzido pela industria
de ponta, mas esta envolvido em toda a produ<;ao de objetos por toda e
qualquer industria, mesmo antes de sua completa mecaniza<;ao. Basta que haja
a existencia de uma etapa c1aramente definida de prepara<;ao de modelos,
matrizes e instru<;6es de execu<;ao, separada de uma etapa seguinte de
fabrica<;ao propriamente dita, como forma de garantir a produ<;ao de objetos
por outros trabalhadores, com 0 minimo de varia<;ao possivel, caracterizando
uma primeira divisao basica e necessaria de trabalho na industria, e procurando
responder necessidades e anseios clo publico a que pretende atingir para se
realizar como mercadoria.

a design de capa da Cartflha Sodre e precisamente 0 design que surgiu e se
desenvolveu dentro da industria do livro e em consonancia com a linguagem
e a tecnologia da industria grafica em geral no Brasil das cinco primeiras
decadas do seculo passado e que no Brasil atingiu alto nfvel de inventividade,
permitindo que se fale numa linguagem brasileira de capas de livros. Esta foi
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criada par profissionais a quem nao se chamava de designers, pais embora a
palavra ja existisse no ingles, a "consciencia do design como conceito, profissao
e ideologia"s6 foi surgir no Brasil no final dos anos 50, com a ruptura que
significou a introdu<;ao de "um design de matriz nitidament modernista, filiado
diretamente do longo processo de institucionaliza<;ao das vanguardas artfsticas
hist6ricas, que ocorreu entre as decadas de 1930 e 1960 em escala mundial"
[CARDOSO, 2005: 7 e 10].

Se a introdu<;ao da imprensa e da tipografia manual tradicional, nos
moldes da exercida desde 0 seculo XVI na Europa, se deu tardiamente no
Brasil, as processos graficos propria mente industriais, como a tipografia e a
litografia plana e cil[ndrica mecanizadas, a aplica<;ao da fotografia a impressao
e outros, que caracterizam a industria grafica moderna, se desenvolveram I

quase imediatamente ap6s sua inven<;ao nos paises de origem. Existe uma rica
tradi<;ao tipicamente brasileira de produ<;ao de impressos, desde as r6tulos
de produtos alirnenticios e outros bens de consumo, passando pela imprensa
diaria e inumeras revistas i1ustradas, que contaram com designs sofisticados,
como A ma<;6, Revista J!ustrada, Paratodos etc, e a pr6pria industria do livro,
que ja nos anos 1920 introduziu as capas i1ustradas em cores como recurso
de comunica<;:ao e atrativo para as vendas, caracterizando 0 livro como objeto
grafico industrial diferenciado. Monteiro Lobato atuou com essa consciencia
e a Companhia Editora Nacional e bem 0 exemplo de empresa que inovou,
expandiu e criou padr6es graficos tanto para capas e miolos, formando seus
pr6prios artistas, finalizando com cuidado e apuro seus produtos, mas que
tambem seguiu a que melhor se fez ern outras editoras. Seus livros didaticos
nao sao, no aspecto grafico, primos pobres das obras de fic<;:aoe expressam
o nfvel tecnico dos quadros profissionais, a preocupa<;:ao com a linguagem e
o domfnio da tecnologia disponfvel, bases para a cria<;:aode uma visualidade
pr6pria dessa tradi<;:ao,que assimilou influencias as mais diversas mas que hoje
chamamos de vernacular porque pr6pria do meio, mas que nao pode receb r a
r6tulo de ingenua ou carente de design.

A capa do "Pretinho"

Capas criadas para a primeira edir;OOdo livro que projetou e consolidou a Editora
Atua( marcam a entrada do design modemo de origem construtiva ao livro didotico
no sua forma mais consciente eacobada. Elas re(mem uma serie de coraeterfsticos
que as inscrevem na "tradir;oo do modemo" no design, inaugurada com a Bauhaus,
prosseguida com a Escola de Ulm e introduzidas no Brasil com 0 movimento concreto
na decada de 1950.

Capas tipograficas, baseadas unicamente no usa das letras, ja existiam nos

compendios escolares de capa dura utilizados ate as anos 1950, mas tratava-
se apenas da composi<;ao de tftulos centralizados, raramente baseadas no
equilibrio dinamico de textos assimetricos ou tratados como imagem. Fundo
preto entao, nao existia. Daf a impacto dessa solu<;:aoe 0 quanto ela agradou a
alunos e professores: a cole<;:ao recebeu imediatamente 0 apelido de "Pretinho"

e durou de 1973 a meados da decada de 1990, desmentindo algumas ideias de
que um desenho calcado em procedimentos de um movimento pertencente a
chamada "alta cultura" nao possa ter apelo e ser assimilado ao consumo dito de
massa.

Ha uma "ilustra<;:ao"ou imagem reconhecida como principal na figura do
oct6gono formada pela constru<;:ao geometrico-tipografica do titulo, que se
relaciona com outras informa<;:6es de natureza textual- as nomes dos autores
e a linha com informa<;:ao de serie, disciplina e nfvel. Este e um procedimento
canonico do design chamado internacional ou sui<;:odos anos 1950 e 1960, em
que um texto "neutro" se relaciona em termos de propor<;:ao e forma mas nao
se mistura com a ilustra<;:ao.No entanto, nesta capa, tudo e forma, e ela e assim
apreendida. Os nomes dos autores saGorganizados exatamente como um

trapezia correspondente a parte superior do oct6gono, ecoando e compondo-
se com ele. Par fim, 0 fundo total preto marca a campo da capa como um
retimgulo em que tudo, incluindo ate linha superior de texto, e percebida como
um conjunto de formas e ele mesmo como uma forma que as integra.
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Capa da revista Avant
Garde, de Herb Lubalin,
deeada de 1960.
Reproduzido de SNYOER
e P£CKOUCX,1985.

Nessa ilustra<;ao, a quebra do titulo em tres linhas e 0 preciso
posicionamento delas, aliados a escolha da Fonte tipografica, 0 Avant Garde
Gothic, com seu desenho particular para 0 M e 0 A, permitiu a constru<;ao
preci5a de um dos quadrantes da imagem, que, rebatido sucessivamente,
forma a imagem total. A coincidencia das repeti<;6es silabicas internas a palavra
foi explorada na constru<;ao de formas internas a Figura principal, como 0
losango central formado pelas hastes do A. que se repetem nas hastes do M ou
no desenho integral das letras repetidas espelhadas.

o procedimento construtivo e explicitado pelo destaque cromatico de um
dos quadrantes/titulo em cada uma das capas. 0 percurso que eles fazem pelas
quatro capas do estudo, com a respectiva cor adotada, servem a identifica<;ao
de cada volume/serie. As cores primarias (amarelo, azul, vermelho) propostas I

como u50 universal no programa da Bauhaus, e uma secunda ria (verde)
atestam a filia<;ao moderna da capa. A identidade da cole<;ao e refor<;ada por
esse procedimento grafico que unifica os volumes pelo uso de uma mesma
imagem relacionada a um procedimento ou ideia geral da matematica e nao
por imagens especfficas relacionadas a conteudos tratados em cada volume ou
area dessa ciencia.

t assim completa a adequa<;ao entre um procedimento construtivo tipico
do design e da arte construtiva e sua aplica<;ao numa obra de matematica,
numa identidade total entre forma e fun<;ao comunicativa. t irrelevante que
em apenas uma das capas 0 titulo em destaque e lido: a identidade e dada pela
forma, apreendida holfsticamente, e nao pela leitura verbal, do tempo linear.

A Fonte utilizada nesse desenho, a Avant Garde Gothic, tem a mesma
regularidade geometrica da Fonte Futura, de Paul Renner, exemplo da
tipografia racionalista bauhasiana: espessura constante das hastes, letras
redondas baseadas no cfrculo perfeito. No entanto, apenas a introdu<;ao das
sobreposi<;6es, ligaduras e composi<;ao apertada bastam para dar um carater
especial aos textos compostos e revela-Ios como formas expressivas. Foi
criado pelo designer norteamericano Herb Lubalin (1918-1981) a partir de seu
logotipo para a revista Avant Garde, exatamente com 0 prop6sito de tratar 0

texto como imagem, mostrando que 0 desenho abstrato das letras significam e
informam tanto quanto 0 conteudo verbal a que se referem. Assim, temos um
exemplo de uma supera<;ao do moderno que nao 0 nega, antes 0 incorpora
justamente para contradizer alguns de seus princfpios mais essenciais - a
neutralidade e a regularidade.

A composi<;ao precisa do tftulo tambem s6 foi possivel pela Iiberdade
oferecida aos usuarios de Fontes pelo novo processo de composi<;ao a frio, a
fotocomposi<;ao, e pela cria<;ao das letras transferfveis (Letraset) e 0 processo de
duplica<;6es fotograficas invertidas. A impressao offset e em maquinas rotativas
necessarias as altas tiragens e tambem a base tecnol6gica determinante para 0
design dos livros didaticos a partir dessa epoca.

o procedimento construtivo da "ilustra<;ao"da capa tem rela<;ao direta com
o infcio do design grafico moderno no Brasil e com sua antecendente imediata,
a arte concreta dos anos 1950.0 seu raciocfnio esta presente na constru<;ao de
muitos sinais de identidade corporativa, nessa que foi a principal atividade dos
designers e primeiros escrit6rios de design no pafs nas decadas de 1950 e 1960.
Varios desses designers come<;aram como artistas plasticos participantes do
novo abstracionismo geometrico e da arte concreta que, tendo suas bases na
arte construtiva das vanguardas artfsticas europeias das tres primeiras decadas
do seculo, contestavam 0 carater representativo da arte essencialmente
figurativa, em alguns casos de cunho regionalista, do primeiro modernismo
brasileiro.

A proposi<;ao basica do construtivismo e a cria<;ao de objetos, artfsticos ou
nao, "a partir da articula<;ao de elementos plasticos essencialmente aut6nomos
e livres de carga representativa [...], que tenderiam a cores puras ou essenciais,
a forma geometrica e a vinculos racionais ou racionalizaveis a partir de rela<;6es
simples e precisas" [STOLARSKY, 2006a: 191], e 0 manifesto do movimento
concreto paulista Ruptura previa a aplica<;ao pratica desses prfncfpios. A qua5e
simultaneidade do surgimento da arte concreta e do design grafico modernista
e dada por uma serie de eventos que inclui a introdu<;ao do pr6prio ensino do
design e da profissao designer no Brasil. 0 Instituto de Arte
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Logotipos, sinais
esfmbolos.
• Aloisio Magalhaes:
Unibaneo, 1963;
Produtos Beijaflor, 1965;
Quarto Centem\rio
da Cidade do Rio de
Janeiro, 1965.
• AlexandreWollner:
Metal Leve, 1963;
Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro, 1963;
Probjeto, 1965.
• Ludovieo Martino:
FAUUSp,19S8;
• Cauduro Martino:
MetrO Sao Paulo, 1967.
Reproduzidos de
STOlARSKI,2006a.

Contemporanea do Masp, que s6 durou de 1951 a 1953, seguia a metodologia
de ensino da Bauhaus e teve como aluno Alexandre Wolner que, por sua
vez, tambem cursaria a Escola Superior da Forma de Ulm, na Alemanha, que
procurou retomar a experiencia da Bauhaus. 0 primeiro diretor de Ulm, 0 sUi<;o
Max Bill, ex-aluno da Bauhaus, era um dos maiores nomes da arte concreta
e teve grande influencia no debate artfstico brasileiro. A Escola de Ulm foi 0

modelo para a cria<;aoda primeira escola de design no Brasil,a Escola Superior
de Desenho Industrial no Rio de Janeiro (ESDI)e para a cria<;aoda sequencia
de Desenho Industrial da FAUUSP.Alexandre Wolner, professor da ESDI,teve
como colaboradores Joao Carlos Cauduro e Ludovico Martino, alunos da FAUe
juntos com Wollner e Aloisio Magalhaes responsaveis pelos mais significativos
sistemas de identidade visual no Brasil. Estaapresentada, de forma muito
resumida, a genealogia da linguagem da capa analisada e de seu criador, 0

designer formado na FAUUSPe tambem colaborador da Cauduro Martino
Sylvio Ulh6a Cintra Filho, que tudo indica ter sido 0 primeiro designer a tr;zer a
linguagem de extra<;ao modernista ao livro escolar.

A capa do Comunica~ao em Lingua Portuguesa
Lanr;odo em 1979, esta coler;oo sera sucessono decodo seguinte eedos primeiros
trabolh05 de Ary Normonho no Editora Atica, marcondo umo nova abordogem para a
!inguagem das capas de didaticos. EstedeSigner,de formar;oo autodidata, traba!hou
em revistas como Realidade,Bondinho, Exe trouxe para 0 !ivro didatico a linguagem
d05 verculos de comunicar;oo de massa. Suasrea!izar;6es soo iJnicas epoderiam figurar
junto das de outros segment05 de comunicor;oo como exemplares de uma vertente do
design grafico brasileiro a partir dessesan05.

..•.
Capasda cole,ao da

Editora Atiea, feitas par
Ary Narmanha em 1979.

Digitalizada do aeervo
da editora.

Sao muitas e ecleticas as caracterlsticas, Fontesde inspira<;ao e recursos de
linguagem desse design: presen<;amarcante da ilustra<;ao, uso expressivo
da tipografia e caligrafia, referencia a arte comercial e recupera<;ao de seu
repert6rio de imagens, linguagem da pop art norteamericana, usa de lcones
da cultura visual brasileira, mescla de fotografia, ilustra<;ao e letras lembrando
as colagens surrealistas ou dadalstas e ate a estrutura ortogonal do design
modernista, embora usada de maneira mais flexfvel.

Algumas dessas caracterlsticas e referencias saDencontradas nas capas
dessa cole<;ao,que tem um layout comum mas procedimentos e constru<;6es
diferentes e um percurso entre eles. A imagem central da capa de 5.a serie e
uma ilustra<;ao totalmente bidimensional. A de 6a serie e a mesma ilustra<;ao
sendo destacada, num efeito de tridimensionalidade, e revelando algo que
nao e outra coisa senao a capa da 7.a serie, agora um dispositivo tridimensional
fotografado, nao mais um desenho. A de 8." serie e outra caixa, com outros
objetos, e uma brincadeira final.

Voltando a primeira delas, 0 que chama mais a aten<;ao e que a
"comunica<;ao" do pr6prio titulo nao se da pela "Iegibilidade acima de tudo"
da tipografia funcional ou a c1arezado estilo internacional dos anos 50 e
60.0 dialogo entre linguagem verbal e visual e 0 principio conceitual da
capa e explicita 0 carater de signo da escrita e da lingua, de seu usa para a
representa<;ao de coisas e ideias. A palavra comunicar;ao se torna uma grande
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Capa de Mario Cafiero,
para a Editora Atica,
1978. Digitalizada do
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Cartaz, Push Pin Studios,
decada de 1960.
Logotipos para revista,
Herb Lubalin, 1965.
Exemplos de
tratamento do texto
como ilustra<;ao.
Reproduzidos de
GOTISCHALL,1985.
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ilustrac;:ao em que letras - ampliadissimas - e imagens tem 0 tratamento
grafico de ilustrac;:ao e a leitura nao e imediata, mas a COmU,?icac;:ao- sem
trocadilho - do conceito e feita plena mente. A associac;:ao da letra a seu objeto
- nem sempre como inicial, como no caso do A de aviao, 0 que enriquece e
convida a decodificac;:ao de cad a compartimento dessa grande caixa - e 0

que concretamente evidencia 0 carMer simb61ico da linguagem verbal, numa
ilustrac;:ao estimulante e de forte apelo visual. Asletras que nao estao associadas
a nada - 0 Ie c;: - recebem um tratamento mais evidente de imagem, com
um fundo mais vibrante, e ha ate a omissao de uma letra, substitufda pela
i1ustrac;:aodo objeto com que coincide formalmente.

A Fonte utilizada reforc;:a0 vinculo com a ideia de com unicac;:ao escrita: e
o American Typewriter, que tem 0 desenho baseado na letra universalmente I

utilizada nas maquinas de escrever e portanto conhecida de todos. Foi um
tipo criado no infcio dos anos 70 dentro da tendencia norteamericana de
apropriac;:ao de Fontes utilizadas nos anuncios e cartazes comerciais e de uso
vernacular de decadas anteriores, no caso a Fonte desse dispositivo mecanico
inventado no seculo XIX e nao uma Fonte c1assicada tipografia.

05 desenhos dos objetos tem procedencias e linguagens as mais diversas,
o que reforc;:a0 aspecto de colagem bem humorada ja mencionado. Alguns
sao extrafdos de almanaques ou "compendiuns" de ilustrac;:6es comerciais que
se tornaram domfnio publico e retrabalhadas, outras sao executadas par varios
ilustradores contratados na linguagem do hiper-realismo estilizado da pop art.
As cores contrastantes, em tonalidades trazidas do design psicodelico em voga
no infcio dos anos 70, reforc;:am 0 aspecto jovem e ludico da capa, tornando-a
bastante atraente para 0 publico estudantil.

Na "revelac;:ao"da 7.0 serie, alem dos objetos se tornarem tridimensionais
eles praticamente substituem as letras, como nas cartas enigmMicas dos
almanaques. Assim, esta passagem do bi para 0 tridimensional marca tambem
um crescimento da complexidade de leitura da capa e as letras comparecem
em tamanho reduzido apenas para tirar qualquer duvida, porque nao ha 0 que
ler, e preciso interpretar as imagens e construir a palavra. Na capa de 8.0 serie, a
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tridimensionalidade e reforc;:ada pelas maos acionando a c1aquete, efetivamente

representando 0 sentido da palavra nela escrita. Essaac;:aoaparece como que
culminando a sucessao de mudanc;:as e revelac;:6esanteriores, e termina num
convite ao leitor a se comunicar, a usar a linguagem e participar.

A imaginac;:ao e 0 humor presente nessas capas sao bem 0 contrario do
que apresentava 0 design funcionalista estrito, que em geral nao considerava
a fantasia ou a sugestao de outras imagens alem do uso e da comunicac;:ao
objetiva eficientes como uma func;:ao do design. Assim, uma caracteristica
desse design que reaje ao "menos e mais" do modernismo e justa mente 0 uso
de Fontes tipograficas antigas e da caligrafia e, sobretudo, sua combinac;:ao com
uma revalorizac;:ao da ilustrac;:ao, na criac;:aode um design-i1ustrac;:ao envolvente

e sugestivo.
A reac;:aoa chamada frieza da tipografia e do design funcionalistas surgiu

justa mente nos Estados Unidos, que havia recebido 05 exilados da Bauhaus, 05

quais exerceram grande influencia na arquitetura, no design grafico e no ensino
dessas disciplinas. Exatamente porque esse pais tinha uma grande tradic;:ao de
arte comercial, decorrencia da pujanc;:a de sua industria e do elevado consumo
de suas classes medias, e na tipografia e na ilustrac;:ao des sa arte comercial que
varios designers nas decadas de 1950 e 1960 vaG buscar referencias para criar
um design menos serio e mais envolvente, mas que nao deixava de reconhecer

o que era de baixa qualidade nessa arte comercial e que incorporava as
conquistas e procedimentos dos designers norteamerica nos influenciados pelo

modernismo.
Para Herb Lubalin e mais ainda os designers do Push Pin Studios, a

tipograna era de fato i1ustrQl;aoe eles a utilizavam como pura imagem.
Milton Glaser e Saymour Chwast, dentre outros do Push Pin, se apoiavam
principal mente na ilustrac;:ao e na recuperac;:ao de tipos esquecidos da
criac;:ao publicitaria e anonima norteamericana, reconhecendo a validade do
imaginario e do desejo populares para a construc;:ao da forma e seu significado
e comunicac;:ao, incorporando 0 ornamento e a i1ustrac;:aono design editorial.

,..
Cartaz, Herb Lubalin,

1957. Estedesigner
combinava tipografia

e imagem de forma
a fazer que as

letras "falassem" e
expressassem emo~6es,

criando trocadilhos
visuals com elas..•..

Miran - designer-
ilustrador brasileiro

reconhecido
internacionalmente

- dupla de paginas da
revista Rapasa,1978.
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