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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar como a revista Módulo, em sua 
primeira fase de circulação (1955–1965), incorporou em seu projeto gráfico 
referências do Estilo Tipográfico Internacional (ETI). Foram analisadas as capas, os 
sumários e as matérias sobre desenho industrial publicadas antes e depois do 
redesenho da revista, ocorrido em outubro de 1959. Para isso, foram observados 
componentes gráficos da página impressa como tipografia, alinhamentos, 
disposição dos elementos no grid e imagens. Em seu início, a Módulo não ignorava a 
importância de aliar a informação verbal e visual de maneira clara e racional. A 
intensificação do uso de tais recursos encaminhou a publicação ao alinhamento 
com os princípios do ETI, principalmente no fim da primeira fase da revista.  
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Introdução 

Apesar de servir de fonte para diversas pesquisas acadêmicas na área de 

arquitetura brasileira, a Módulo como produto cultural ainda não havia sido alvo de 

um olhar mais específico do ponto de vista do design gráfico3. Ela foi uma das 

publicações nacionais a documentar o surgimento do interesse do brasileiro pelo 

design. Por outro lado, a Módulo também dialogou com as referências 

internacionais da tipografia racionalista, empregando-as em seu projeto gráfico. 

 Para cumprir com o objetivo aqui proposto – investigar como a revista 

Módulo (1955–1965) incorporou em seu projeto gráfico referências do Estilo 

Tipográfico Internacional – realizou-se uma análise gráfica, cujo material foram os 

leiautes das capas, sumários e matérias sobre DI ali publicados.  

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Design da ESPM-SP. E-mail: gustavo.schlind@gmail.com. 
2 Professor do curso de graduação em Design da ESPM-SP. E-mail: pat.amorim@gmail.com.  
3 Ainda que o trabalho de Nobre (2008), por exemplo, tenha feito várias referências à Módulo, o 
design ali não era o tema central e sim a arquitetura moderna brasileira 
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O projeto editorial da revista Módulo (1955–1965) 

A Módulo — Revista de Arquitetura e Artes Plásticas teve duas fases: de 1955 a 

1965 e de 1975 a 1989. Esta pesquisa considera a fase inicial da revista, composta 

por 39 números em 38 edições, sendo que os números 35 e 36 foram publicados em 

edição única, em outubro de 1963. Desde o início, a Módulo teve periodicidade 

irregular, com um mínimo de publicações de dois números por ano (em 1957 e 

1964). Entre 1959 e 1965, foram lançados cinco números por ano, em meses que 

variavam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A redação e gerência da Módulo funcionavam na cidade do Rio de Janeiro, sob a 

direção de Oscar Niemeyer (fundador), Joaquim Cardozo, Rodrigo M. F. de 

Andrade, Ruben Braga e Zenon Lotufo. A revista circulou nacionalmente, contando 

com correspondentes em capitais como Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo 

e Porto Alegre, além de ter sido comercializada em países como Alemanha, Itália e 

França. Em concordância com seu caráter internacional, a edição 8 de julho de 

1957 foi bilíngue – português e alemão – e a partir deste número o periódico passou 

a traduzir seus principais artigos. Entre as edições 9 (fevereiro de 1958) e 14 

(agosto de 1959), as traduções foram feitas para o inglês, assim como na edição 39, 

e entre a edição 17 (abril de 1960) e 36 (dezembro de 1963), para o espanhol, 

francês e inglês. As exceções foram a edição 15, com os principais textos em inglês 

e alemão, e a 37 e 38 em francês e inglês.  

 O grupo de colaboradores da Módulo não reunia apenas arquitetos e 

artistas modernos, mas também escritores como Vinícius de Morais e jornalistas 

Figura 1: Capa da primeira edição da 
Módulo, publicada em março de 1955. 
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
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como Rodrigo M. F. de Andrade. Não é à toa que foi um dos mais belos periódicos 

da década de 1950, já que contou também com a colaboração gráfica de alguns 

artistas. As capas da revista até o número 8 (1957), por exemplo,  foram projetadas 

pelo pintor e escultor Athos Bulcão. 

 Outras capas foram compostas pelo arquiteto pernambucano Artur Lício 

Pontual, que dividiu com Goebel Weyne a paginação da revista por três edições a 

partir do número 15. Nesse período, a partir de outubro de 1959, ocorreu a 

reformulação editorial da publicação. Sob a paginação de Lício Pontual e Goebel 

Weyne, a Módulo sofreu redução em seu formato – de 24,5cm x 31cm para 22,5cm 

x 29cm – e reformulação no grid. É importante frisar que, segundo Nobre (2008), a 

“nova” Módulo assumiu grande influência do design gráfico racionalista defendido 

na Hochschule für Gestaltung (HfG–Ulm), também conhecida no Brasil como Escola 

de Ulm4.  

 Além de contar com esses profissionais, a Módulo dispunha de uma 

equipe de talentosos fotógrafos dedicados ao registro da arquitetura brasileira, do 

qual fizeram parte os irmãos José e Humberto Franceschi e Jean Manzon. O francês 

Marcel Gautherot, por exemplo, participou de uma fase importante na revista: o 

registro visual da construção de Brasília. Junto com Manzon, criou uma maneira 

única de retratar a arquitetura brasileira. 

 A Módulo não se limitou à sua notória equipe editorial e fotográfica, mas 

também convidou colaboradores de diversas áreas para discorrer sobre assuntos 

como mobiliário, revestimento e decoração, gravura, literatura e fotografia.  

 

A REVISTA MÓDULO E SUA EXPRESSÃO GRÁFICA 

 

Metodologia 

Nesta pesquisa, buscou-se identificar a influência do Estilo Tipográfico 

Internacional no projeto gráfico da revista Módulo, em sua primeira fase (1955–

1965), tendo em vista o emprego dessa abordagem racionalista na concepção 

gráfica dos periódicos da época especializados em arquitetura e design. Como 

seções representativas do periódico para a análise do comportamento de seu 

projeto gráfico, foram selecionadas as capas, os sumário e as matérias sobre 
                                         
4  Mais informações sobre a Escola de Ulm são detalhadas na seção “O Estilo Tipográfico 
internacional” deste artigo. 
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desenho industrial, publicadas antes e depois do redesenho5 da revista, ocorrido no 

15º número (outubro, 1959).  

 As capas foram escolhidas para análise uma vez que representam a 

identidade da revista e, consequentemente, sintetizam as mudanças que ela vive 

durante sua trajetória. O sumário é o primeiro contato do leitor com uma mancha 

de texto composta por diferentes níveis hierárquicos.  

 Para esta análise, foram observados os seguintes componentes gráficos 

da página impressa:  

 

Tabela 1: Componentes gráficos da página impressa para esta análise 

Tipografia Alinhamentos Disposição dos 
elementos no grid 

Imagens 

Caixa-alta, caixa-baixa e 
caixa- alta-e-baixa 

Justificado Colunas Ilustração  

Presença/ausência de 
serifas 

À esquerda Eixos Fotografia 

Pesos À direita  Retículas 

Larguras, entreletra Centralizado  Sangria 

 

 

O Estilo Tipográfico Internacional 

A busca pela clareza formal e pela objetividade no design gráfico foram as 

principais marcas do Estilo Tipográfico Internacional. Esse movimento, nascido nos 

anos 1950 na Alemanha e na Suíça – por isso também conhecido como design suíço –

, extraiu o potencial da tipografia aplicada para a criação de leiautes racional e 

matematicamente construídos, despindo ao máximo a informação visual de apelos 

publicitários e comerciais.  

Em busca da inteligibilidade universal da informação visual, os adeptos desse 

movimento rejeitavam soluções excêntricas, se distanciando do caráter artístico do 

design e valorizando sua responsabilidade social ao disseminar claramente a 

informação. Como características visuais do leiaute construído a partir das 

diretrizes do Estilo Tipográfico Internacional destaca-se o uso de contrastes de 

                                         
5 Os termos “redesenho” e “redesign” serão utilizados neste trabalho para indicar a alteração no 
projeto gráfico ocorrida na Módulo a partir do número 15 da revista.  
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escala e peso, o emprego do tipo sem serifa, do alinhamento do texto à esquerda e 

do grid matematicamente construído. De acordo com Meggs (2009: 462), "os 

iniciadores desse movimento acreditavam que a tipografia sem serifa expressa o 

espírito de uma era mais progressista e que os grids matemáticos são meios mais 

legíveis e harmoniosos para estruturar informações". 

 Segundo Bringhurst (1992), as fontes sem serifa foram identificadas nos 

primeiros registros da Grécia Antiga. Elas, porém, tiveram sua estreia no meio 

industrial em 1816, num livro de amostras de William Caslon IV, classificadas como 

fontes display decorativas (MEGGS, 2009). Apesar da importância dos tipos sem 

serifa para o design gráfico do século XX, eles começaram tímidos, sendo utilizados 

de início em legendas e descrições sem muita visibilidade. Já nos anos 1950, 

diversas novas famílias de tipos sem serifa foram desenhadas e, dentro do contexto 

do ETI, duas delas que se destacaram foram a Futura e a Helvetica. 

 A Futura é considerada por Bringhurst a primeira e a melhor de todas as 

fontes geométricas sem serifa. Ela foi projetada por Paul Renner (1878-1956) entre 

1924 e 1926 e comercializada pela fundição Bauer de Frankfurt. Segundo 

Bringhurst, por mais geométrica que seja, a Futura é uma das fontes sem serifa 

mais harmoniosas e rítmicas já feitas. Suas proporções são graciosas e humanas – 

próximas às da Centaur na dimensão vertical. Isso ajuda atorná-la [sic] adequada 

[...] à composição de textos extensos. (BRINGHURST, 1992: 280) 

 Com o objetivo de refinar as fontes Akzidenz Grotesk, o tipógrafo 

Edouard Hoffman, da fundição suiça HAAS, colaborou com Max Miedinger no 

projeto da fonte Neue Haas Grotesk. Porém, essa fonte foi batizada de Helvetica 

quando passou a ser produzida pela D. Stempel AG, em 1961. O bom ritmo das 

formas negativas e positivas e sua boa definição fizeram com que a Helvetica fosse 

amplamente aplicada durante os anos 1960, principalmente pelo design 

corporativo. Possíveis distorções acarretadas pela criação de novos pesos e larguras 

por designers de diversos países fizeram com que novas versões dessa fonte fossem 

desenvolvidas na década de 1980. Em 1983, a Linotype lançou a Neue Helvetica, 

família que inclui oito pesos, cada um com as versões itálicas, estreitas e largas.  

 O uso racional da tipografia e dos elementos compositivos do leiaute foi 

um tema não apenas discutido nos meios profissionais, como também no meio 
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acadêmico. O estudo e o ensino desse tipo de abordagem gráfica foi amplamente 

aplicado na Escola de Ulm.  

 

A expressão gráfica da Módulo e o Estilo Tipográfico Internacional 

As primeiras edições de Módulo tiveram como responsáveis pela paginação Henry R. 

Moeller (dos números 1 a 6), Arthur Lício Pontual (número 7 a 9 e 11 a 14) e Glauco 

Campelo (número 10). O periódico tinha o formato fechado 24,5cm x 31cm.  

 Algumas características do periódico se mantiveram mesmo após seu 

redesenho. A maioria das páginas de Módulo era impressa em papel couché 

brilhante. Porém, dependendo do conteúdo, a paginação da revista optava por 

utilizar um papel texturizado fosco para dar destaque a um determinado conteúdo. 

O miolo era impresso em preto e branco e áreas localizadas de retícula colorida (às 

vezes em sobreposição a imagens e textos) eram utilizadas para ilustrar a 

publicação. Diante de extensas plantas ou croquis, a solução escolhida eram 

páginas desdobráveis que vinham muitas vezes acompanhadas de fotos impactantes 

no verso. 

 A Módulo sofreu grandes mudanças em seu projeto gráfico, sob a direção 

de Goebel Weyne e Arthur Lício Pontual,  partir do número 15. A revista teve seu 

formato fechado reduzido para 22,5cm x 29cm, e o logotipo e subtítulo da revista 

passaram a ser grafados em Futura em caixa-alta-e-baixa.  

Após o redesign, as edições 15 e 16 contaram com a paginação conjunta de Arthur 

Lício Pontual e Goebel Weyne, o qual assumiu sozinho a paginação a partir do 

número 17 até o fim da primeira fase da revista, no número 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise gráfica: capas, sumário e artigos sobre Desenho Industrial  
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As capas da Módulo antes do redesenho  

 

 

 

As capas da Módulo eram compostas por uma imagem, pelo logotipo da revista, 

pelas informações de texto relativas ao número da edição e o subtítulo Brasil 

Arquitetura. O logotipo era centralizado no topo das primeiras edições (até o 

número 8) e uma ampla entreletra fazia com que ele ocupasse toda a largura da 

página. A partir do número 9, o logotipo perde essa entreletra e passa a ser 

posicionado no topo do lado direto. Apesar de ser grafado, na maioria das vezes, 

em preto ou branco, o nome da revista podia assumir outras cores, buscando uma 

maior integração entre informação visual e verbal.  

 As fotos escolhidas para ilustrar as capas podiam sangrar todos os lados 

da página e vinham quase sempre sobrepostas por retículas coloridas. A cor e a 

posição do subtítulo e do número da revista eram escolhidas de acordo com a 

fotografia utilizada e portanto assumiram diversas diagramações durante a fase 

anterior ao redesenho. Apesar das diversas formas, o subtítulo foi sempre grafado 

com uma tipografia não serifada em caixa-alta, assim como o logotipo da Módulo.  

 

 

 

Figura 2: As capas das edições 2, 5 e 11 da Módulo. Elas são exemplos de capas 
anteriores ao redesenho da revista. Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
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Como parte das experiências gráficas e visuais promovidas pelos primeiros quinze 

números da Módulo, as capas eram ilustradas com fotografias com enquadramentos 

inusitados e com sobreposições de retículas de várias cores e formas. As capas dos 

números 3 e 13 da revista são um exemplo disso. 

 É evidente a influência da fotografia moderna nas imagens escolhidas 

para ilustrar as duas capas acima. Ambas apresentam imagens cuja textura e o 

potencial visual da estrutura arquitetônica são exploradas esteticamente. A 

primeira capa, de Athos Bulcão, revela um padrão formado pela planta do Plano de 

Moscou, conteúdo de uma das matérias da revista (Plano de Moscou, pág. 26). 

Sobre a foto, foi aplicada uma retícula de cor e com ela foram criadas as três 

formas primárias (quadrado, círculo e triângulo), elementos valorizados nos 

estudos da Bauhaus. Com isso, é possível perceber que a influência moderna nas 

capas não se mostra apenas na fotografia, mas também na escolha das cores e 

formas, uma vez que as cores primárias (azul, vermelho e amarelo) também foram 

exploradas pelo léxico formal daquela escola. 

 Já na segunda capa, de autoria de Artur Lício Pontual, a estrutura de 

uma construção foi fotografada com um alto contraste, que criou uma malha de luz 

e sombra sobre a capa. Alguns quadrados foram coloridos em vermelho e azul 

claro, gerando uma imagem que evoca o abstracionismo geométrico do movimento 

holandês De Stijl. 

 

Figura 3: Capa do 3º número de 
Módulo.  
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
 
Figura 4: Capa do 13º número de 
Módulo.  
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
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As capas da Módulo após o redesenho 

 

Após o redesenho, as capas atualizaram a identidade ao periódico. O arranjo 

assimétrico dos elementos se tornou mais perceptível e logotipo ocupou então o 

lado esquerdo da composição. O número da revista passou a ter a escala do 

logotipo da Módulo e ambos eram grafados em Futura em caixa-alta-e-baixa. O 

subtítulo, escrito em Futura caixa-baixa, passou a ter lugar fixo na composição, 

ocupando o canto superior esquerdo.  

 As informações verbais deixaram de assumir escalas tão grandes quanto 

nas primeiras quinze capas, e o destaque se dá pelo contraste de escala e pelo 

próprio posicionamento das informações na composição. As cores deixaram de 

variar e apenas o preto e o branco eram utilizados,  gerando maior legibilidade.  

 É possível também identificar uma mudança na linguagem da fotografia 

das capas, que deixou de ser ilustrativa e se tornou cada vez mais objetiva. Os 

elementos retratados são mais facilmente identificados e as imagens deixaram de 

sangrar a totalidade da capa, sempre respeitando o local destinado às informações 

verbais. 

 Na capa da edição 15, um cabeçalho branco gera um espaço negativo 

que destaca o nome da revista e seu subtítulo. As fotos e o croqui aparecem 

organizados em um grid e são utilizados de maneira mais informativa. Desse modo, 

a Módulo deixou de utilizar de ângulos e contrastes inusitados e passou a valorizar 

a compreensão do objeto fotografado.  

 

Figura 5: Em sentido horário, as capas das edições 17, 21, 37 e 34 da 
Módulo. Elas são exemplos de capas anteriores ao redesenho da revista.                    
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
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 No padrão de capa que perdurou desde o número 28 até o último número 

da revista (n˚39, em 1965), é possível observar a Módulo assumindo fortemente as 

características do Estilo Tipográfico Internacional. A hierarquia e clareza das 

informações se ancoram na escala do logotipo e nas entrelinhas e entrecolunas. 

Apesar dessa capa agregar o maior número de informações (subtítulo, ano, local de 

publicação e preço), elas foram posicionadas em duas colunas claramente 

distribuídas em um leiaute assimétrico.  

 O logotipo da revista passou a ser grafado inteiro em caixa-baixa a partir 

do número 28, uma mudança pequena que diz muito da estética para qual a revista 

estava se encaminhando. Essa solução ousada foi uma das heranças do modernismo 

bauhausiano difundido pela Nova Tipografia e pelo ETI (MEGGS, 2009). 

  

O sumário da Módulo antes do redesenho 

 

Figura 6: Capa do 15º número 
de Módulo.  
Reprodução: Gustavo Botelho, 
2015. 
 Figura 7: Capa do 39º número de 
Módulo, o último publicado na 
primeira fase da revista. 
Reprodução: Gustavo Botelho, 
2015. 
 

Figura 8: Sumário do 4º número de 
Módulo, anterior ao redesenho da 
revista. Reprodução: Gustavo Botelho, 
2015. 
 Figura 9: Sumário do 11º 
número de Módulo. 
Reprodução: Gustavo Botelho, 
2015. 
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Esta seção da revista assumiu diversas formas ao longo da trajetória que antecede 

o redesenho da publicação. Porém em todos eles é evidente que a Módulo utilizava 

eixos de composição que separavam as informações do expediente e do sumário. 

Para uma análise minuciosa, foram selecionados dois modelos, os sumários da 

edição 4 e da edição 11, que representam características visuais dos quinze 

primeiros números. É possível perceber melhor as influências do Estilo Tipográfico 

Internacional no quarto expediente publicado pelo periódico, uma vez que a 

quantidade de informação verbal é maior do que na capa e, consequentemente, o 

trabalho com a tipografia é mais intenso.  

 Neste padrão, observa-se a diagramação das informações em dois eixos, 

que se dividem à esquerda e à direita da página. No lado esquerdo, o logotipo da 

revista em grande escala se destaca sobre o subtítulo e as informações sobre essa 

edição, como o ano e o local de publicação. Nesse lado, o predomínio é do uso de 

caixa-alta e a hierarquia das informações é feita através do contraste de pesos, 

uma vez que os cargos aparecem em negrito e os nomes em peso normal. Para 

auxiliar na compreensão das informações, optou-se pela combinação do 

alinhamento à direita e à esquerda. 

 Já do lado direito, um grid independente organiza o sumário. Alinhados 

em blocos de informação, os títulos das principais matérias vêm acompanhados de 

uma pequena fotografia.  As colunas com o nome das matérias têm o mesmo 

tamanho das fotos e são justificados. Essa parte do leiaute se contrasta com o 

restante da página, que utiliza de blocos de textos não justificados e não tão 

rigidamente estruturados. 

 O restante das informações que se encontram abaixo do sumário também 

foram diagramadas em duas colunas alinhadas à esquerda e direita não 

justificadas. Mais uma vez a hierarquia é feita pelo uso da caixa-alta e do negrito 

nas informações principais. 

 Considerando a variação dos pesos tipográficos, do uso dos alinhamentos 

para o agrupamento de informações e da separação da página em eixos, fica 

evidente a intenção da revista de organizar a informação verbal e visual. Além 

disso, um tipo sem serifa, a Futura, foi utilizado. Porém o periódico ainda não 

materializa um grid estruturado por colunas, o que torna o alinhamento das 

informações tanto na horizontal quanto na vertical muitas vezes espontâneas. 
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 O sumário do número 11 de Módulo chama atenção pelo uso da 

tipografia serifada na composição da página. Além disso, uma parte pequena, 

porém representativa da informação verbal, foi grafada em caixa-baixa, e palavras 

escritas inteiras em caixa-alta deixam de aparecer. Os eixos que dividem as 

informações se invertem e o sumário passa a ocupar o lado esquerdo e apenas uma 

foto ilustra qual seria o conteúdo da revista. São utilizados o alinhamento à 

esquerda combinado com o alinhamento à direita no sumário, o centralizado nas 

informações acima da imagem e o justificado nas informações abaixo da imagem.  

O lado direito é estruturado em uma simetria própria. Isso ocorre devido ao título 

centralizado na retícula, à combinação de alinhamento à direita e à esquerda do 

expediente e ao bloco de texto justificado. 

 

O sumário da Módulo após o redesenho 

A partir do redesenho da revista, o expediente da Módulo passa a ter sua 

diagramação pautada por um grid e não mais por eixos. As informações são 

claramente dispostas em três colunas com blocos de texto ora alinhados à 

esquerda, ora justificados. 

  

  

Os elementos ilustrativos, como as retículas e as fotografias, deixam de fazer parte 

da composição, que passa a ser exclusivamente tipográfica. A hierarquia 

informacional é feita através dos alinhamentos e das entrelinhas, e os únicos 

elementos aos quais é dirigido maior tamanho e peso são para o título e subtítulo 

da revista. Apesar do leiaute se aproximar cada vez mais da racionalidade e 

organização do Estilo Tipográfico Internacional, a tipografia serifada continua 

Figura 10: Sumário do 17º 
número de Módulo, posterior ao 
redesenho da revista. 
Reprodução: Gustavo Botelho, 
2015. 
 
Figura 11: Sumário do 29º número de 
Módulo.  
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
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sendo utilizada na maior parte da página e existe variação na altura das três 

colunas de texto. 

 O padrão de expediente que surge a partir do número 29 da revista é 

aquele que apresenta maior clareza visual e rigidez na disposição dos elementos no 

grid. Um amplo cabeçalho na página gera, em contraponto, um espaço negativo 

que dá destaque ao título da revista. Três colunas de texto estruturam todos os 

elementos da página, os quais se alinham à esquerda.  

 A entrelinha passa a ser instrumento principal para agrupar informações, 

característica marcante, segundo Meggs (2009), no trabalho de Max Bill6, que 

costumava usar esse artifício em lugar dos recuos de parágrafo. O grid é tão 

eficiente na legibilidade do texto que a Futura foi utilizada para toda mancha de 

texto sem variação de pesos. 

 

As matérias da Módulo sobre Desenho Industrial antes do redesenho 

Apesar de apenas as matérias sobre Desenho Industrial integrarem o escopo desta 

pesquisa, elas também expressam graficamente as mudanças ocorridas na 

composição do miolo da Módulo em sua trajetória.  

 Como exemplo para esta análise, foram selecionadas as matérias 

"Tendência do Móvel Moderno", do número 11 (p.26-27), e "Exposição de arte 

decorativa finlandesa", do número 13 (p.26-27).  

É possível observar que existia cuidado na diagramação da mancha de texto das 

matérias, uma vez que em ambas as reportagens a diagramação se dá em três 

colunas justificadas de texto. O título das matérias foi posicionado no canto 

superior esquerdo da página, alinhado à esquerda e com um corpo maior, fazendo 

com que esse elemento se destaque na hierarquia. Nesse período, a revista 

utilizava de uma fonte serifada para compor os textos, os títulos e as legendas.  

Porém, não se identifica uma ordem no posicionamento das informações visuais na 

página. Na matéria do número 11, as fotografias foram dispostas nas duas páginas 

duplas sem um alinhamento definido e a o espaço entre elas variava e podia não 

seguir a entrecoluna do texto. Diferente das imagens de "Exposição de arte 

decorativa finlandesa", essas fotografias apresentam um caráter mais descritivo, 

                                         
6 Max Bill foi responsável pelo projeto gráfico da revista suiça de arquitetura Moderne Architektur, 
entre outras. 
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uma vez que apresentam a estrutura dos móveis em questão e seu comportamento 

em ambientes decorados.  

 

 

 

 

 

 Na página de abertura de "Exposição de arte decorativa finlandesa", 

observa-se um uso da imagem mais subjetivo e ornamental, visto que os elementos 

que ocupam a parte superior da página não podem ser facilmente identificados. 

Dessa forma, essa matéria une fotografias que apresentam os produtos finlandeses 

e enquadramentos que exploram o potencial estético das peças, enfatizando seus 

detalhes para ilustrar a página. Em ambas as matérias, as legendas que 

acompanham as imagens também não são dispostas de acordo com um grid  rígido.  

 

As matérias da Módulo sobre Desenho Industrial depois do redesenho 

Esses artigos passam por diversas mudanças pautadas numa maior racionalidade do 

leiaute e em uma organização mais clara da informação. A partir do redesenho, o 

texto continua sendo diagramado em três colunas, porém, os demais elementos 

Figura 12: Abertura da matéria 
“Tendências do Móvel Moderno” 
publicada na página 26-27 do 11º 
número de Módulo.  
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
 

Figura 13: Abertura da matéria "Exposição de arte 
decorativa finlandesa", do número 13 (p.26-27). 
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
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que compõem a página como as imagens, legendas e os títulos passam a respeitar o 

grid. As fotografias são diagramadas ocupando uma, duas ou três colunas do grid e 

não sagram.  

 O título da matéria também obedece à largura das colunas de texto e 

ganha um maior espaço em branco que dá destaque a ele. A Futura passa a ser 

utilizada nos títulos e na matéria "Desenho Industrial" (número 17, p.50-

51),  apesar da  fonte utilizada no restante do texto continuar sendo uma serifada. 

 

 

 

 

 

 

O número 17 foi o terceiro lançado após o redesenho e, acredita-se, por ser muito 

recente não incorporou todas as mudanças pelas quais a revista passou. A matéria 

"Escola Superior de Desenho Industrial" (número 34) foi uma das últimas a serem 

publicadas no primeiro período da Módulo (1955–1965) e portanto pode-se dizer 

que ela representa o projeto de redesenho da revista em seu ápice. Toda a 

informação verbal dessa matéria foi impressa em Futura e o fólio da revista deixa 

de ocupar a margem inferior da página e passa a ser posicionada um pouco acima 

da altura média das margens externas laterais.  

 

 

 

Figura 14: Matéria "Desenho Industrial", do 
número 17 (p.50-51).  
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015. 
 

Figura 15: Matéria "Escola Superior de 
Desenho Industrial", do número  
34 (p.32). 
Reprodução: Gustavo Botelho, 2015 
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Em "Desenho Industrial", a revista já utilizava as entrelinhas para organizar a 

informação, porém, os subtítulos ainda se perdiam e não se mantinham agrupados 

com a informação à qual eles se referiam. Já em "Escola Superior de Desenho 

Industrial", os títulos recebem destaque com o negrito e não eram desmembrados 

dos blocos de texto aos quais pertenciam.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apesar da grande influência do Estilo Tipográfico Internacional nas edições que 

sucedem o redesenho da Módulo, não é possível afirmar que a revista assumiu as 

características desse movimento apenas no período em que Goebel Weyne assumiu 

a paginação da revista. 

 O periódico já apresentava indícios de um trabalho cuidadoso com a 

tipografia, o que pode ser percebido, por exemplo, na hierarquia da informação, 

que se sofisticou gradualmente. Mesmo não adotando um grid extremamente 

rígido, a Módulo buscava apoio na variação de alinhamentos e de pesos para 

organizar as manchas de texto.  

Pode-se dizer que as mudanças que encaminharam a Módulo ao alinhamento com 

os princípios dos ETI foram exponenciais tendo seu ápice no fim da primeira fase da 

revista. Portanto, em seu início, ela não ignorava a importância de aliar o 

informação verbal e visual de maneira clara e racional, mas apenas estava 

desenvolvendo seu estilo, pautado na experimentação estética e simbólica das 

imagens e cores. 
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