
Ben Shahn (1898-1969) foi pintor, artista gráfico e fotógrafo. Dedicou-se 
à tradição figurativa e foi um dos críticos sociais mais significativos entre 
os pintores do século XX. De origem judaica, emigrou com a família da 
Lituania para os Estados Unidos em 1906. Na juventude, foi aprendiz de 
litografia em Nova York, onde desenvolveu a paixão pelas letras iniciada 
ainda na infância: « Quando era pequeno, eu adorava desenhar e contem
plar as letras enormes e ritmadas do alfabeto hebraico. Era um prazer 
copiá-las do livro de orações, porque em cada uma encontrava pequenas 
partes que se repetiam em outras letras e quando aprendia a desenhar 
uma nova letra descobria traços familiares que eu já conhecia.» 

«Minha emigração para a América foi uma mudança cataclísmica e eu des
cobri um mundo novo de letras e impressos, que eram totalmente estra
nhos para mim. Parecia que haviam milhares de letras no alfabeto ameri
cano, com muitos formatos, estilos e tamanhos. Elas intimidavam, mas ao 
mesmo tempo eram maravilhosas e eu estava ansioso por aprendê-las.» 





«Eu fui aprendiz de litografo e se essa era a minha proposta declarada, aprender a 
desenhar, desenhar cada vez melhor era a minha intenção particular. Mas desenhistas 
eram os aristocratas na litografia. Primeiro eu teria que executar tarefas árduas, como 
preparar as pedras litográficas, fazer entregas e desenhar letras - centenas delas, até 
conhecer perfeitamente cada curva, cada serifa, cada parte da letra, fina ou grossa e 
entender como elas se relacionavam com a forma das letras.» 

«Descobri o alfabeto romano em toda sua elegância e em sua austera dignidade e me 
apaixonei mais uma vez pelas letras. Para tentar chegar a uma letra romana perfeita 
eu levei meses desenhando um simples 'A'; quando me senti capaz de passar para a 
letra 'B', o responsável pelo atelier, meu chefe e professor, não aceitou aquele 'A' e me 
condenou a fazer mais As. Depois de aprender o alfabeto inteiro, vieram muitos outros 
alfabetos e muitos outros estilos de alfabetos e ornamentos. Aqui eu também encontrei 
inter-relações maravilhosas, como o ritmo das linhas flui para formar as letras.» 

«E então, cheguei ao espaçamento. Quando comecei a ter segurança e domínio no 
desenho das letras, percebi que algo ainda estava faltando. Mesmo para mim, as 
linhas pareciam desajeitadas e imperfeitas. E novamente o meu chefe criticou o meu 
trabalho, com o inexorável perfeccionismo de um verdadeiro letrista. Ele me fez olhar 
para os espaços ao redor das letras - um pequeno detalhe, pode-se dizer, que define 
as formas e os padrões surgidos no entorno das letras. Como determinar esses es
paços? Tentei medir, busquei curvas e ângulos, mas não encontrei uma fórmula que 
funcionasse para todos os tipos de letra, gerando uma linha perfeita. Então, ele me 
contou o segredo do copo de água: Imagine que você tem um copo graduado, cheio 
de água e você deve colocar a água no espaço entre as letras e cada um deles deve 
conter a mesma quantidade, seja qual for o seu formato. Agora tente!» 

Cartaz de 1959, em serigrafia e litografia, 

para uma exposição fotográfica sobre os 

espetáculos de balé de Jerome Robbins. 

A técnica pictórica utilizada por Shahn, 

com retângulos irregulares e coloridos 

sobrepostos por letras, se transformou 

em uma metáfora da inventividade do 

balé norte-americano daquele período. 

Esse cartaz faz parte da coleção do MoMA. 

Na página à direita, Stop H Bomb Tests, 

poster em serigrafia de 1960. Shahn foi 

membro fundador do comitê de artistas 

gráficos por uma política nuclear sadia. 





Ben Shahn trouxe técnicas das artes plás

ticas para seu trabalho como designer grá

fico - função que exerceu durante décadas. 

Acima, a capa e uma página dupla do livro 

The Cherry Tree Legend, de 1969, editado 

pelo MoMA. As letras apresentam uma 

espécie de serifa intermediária, termina

ções espiraladas e serifas verticais com 

incisões acentuadas. 

No alto, à esquerda, capas de livros e dis

co produzidas nas décadas de 1950 e 1960. 

Abaixo, à esquerda, pintura mostrando a 

fachada de uma livraria. A pequena pla

ca em preto faz contraponto com a saia 

preta da mulher. 



«Letras e lettering são regidos por leis, estruturas e hierarquias. Podem conter princí
pios formais e espaciais desenvolvidos durante longos períodos de tempo por profis
sionais das letras, que depois acabam se transformando em regras ou apenas fixam o 
uso convencional das letras. Determinam sua adequação ou excluem formas conside
radas impróprias ou de mau gosto para certas aplicações.» 

«No início, o mundo da tipografia me escapava. Em meu rigoroso aprendizado uma 

linha de letras deveria ser mais do que uma perfeita sequência de palavras; cada 

linha deveria ter unidade, formar uma silhueta simples, balanceada e coerente. Tudo 

isso me parecia ser inibido pelo simples fato de que a tipografia é mecânica. Quando 

desenhei o meu primeiro livro, na década de 1930, comecei a descobrir os prazeres 

da tipografia: elegância, tradição, humor, adequação, a cor da página, a ampla possi

bilidade de escolha, cada uma com seu sabor particular. Durante mais de um ano eu 

vivi uma paixão pela tipografia. Compus tudo o que pude com tipos com os quais ia 

me familiarizando. Fiz cartazes usando somente tipos-algo estranho para um artista. 

Encontrei oficinas tipográficas que ainda possuiam gavetas de tipos empoeiradas e 

abandonadas há muito tempo. Meu entusiasmo diminuiu apenas porque me dei conta 

de que o entendimento e o uso dos tipos é um trabalho de uma vida inteira e eu nunca 

passaria de um iniciante. Retornei para o lettering que tanto amava, mas com uma 

grande admiração e respeito pelos type designers.» 



O trabalho acima é um dos vários 

em que Shahn combina texto e ima

gem. Desta vez o Salmo 133 aparece 

escrito em Hebraico e em Latim. 

No desenho da fachada ao lado, o 

letreiro de uma igreja divide o espa

ço com informações mundanas. 

Na página ao lado, a composição 

Design for letters, se distancia do 

figurativo, com as letras funcionan

do como protagonistas. 



«Com relação aos meus letterings, sempre fui um perfeccionista. Mas gradativa

mente, e provavelmente como uma reação à perfeição mecânica da tipografia, co

mecei a liberar as letras e as palavras do alinhamento. Ainda estava muito ligado 

aos ritmos do balanço e do peso e à distribuição da cor em uma linha ou em uma 

área do lettering, mas um novo conceito de letras relacionado às imagens estava 

surgindo para mim. 

Comecei a usar letras não como um elemento subordinado à pintura, mas por sua 

beleza, seus próprios méritos e significados. Palavras e letras podem amplificar e 

enriquecer o sentido da pintura. São ao mesmo tempo independentes e integrantes e 

funcionam como elemento de contraponto. Emprestam força e estrutura ao trabalho, 

mas precisam ser plenamente desenvolvidas. Uma letra mal feita em uma pintura é 

lamentável e a degrada, da mesma maneira que quando é plenamente reconhecível 

pode realçá-la e complementá-la.» 





Ben Shahn sentia que letras e palavras deveriam ter a mesma importância que 

imagens, e combinava-as frequentemente em seus trabalhos. Em 1940, inspirou-

se em formas vernaculares para criar o seu folk alphabet: «Nos cartazes de rua 

encontramos o trabalho de amadores - e que podem ser chamados de letras dos 

iletrados. Neles pode-se observar a violação de cada regra, cada princípio, cada lei 

das formas e da estética, que exigiram séculos para sua formulação. Esse material 

foi exilado dos domínios do verdadeiro lettering; são um anátema para os letristas. 

Neles, letras são afinadas quando deveriam ser grossas. Serifas são adicionadas 

onde não se deveria. É uma cacofonia, totalmente inaceitável. 

Sendo assim, são irresistivelmente interessantes. (...) Por toda essa liberdade em 

relação às regras, parecem surgir nesses letterings alguns padrões bastante con

sistentes. Talvez caracterizem uma espécie de alfabeto folclórico e deveriam ser 

estudados mais cuidadosamente.» 

Em 1995 o folk alphabet foi redesenhado por Maurizio Osti e Jane Patterson e lan

çado pela FontShop em 4 versões, com 2 variáveis cada. A versão FF Folk Rough 

foi inspirada na obra "Sacco e Vanzetti - Immortal Words" (ao lado) de 1958. Ben 

Shahn descreve assim esse trabalho: «eu usei o folk alphabet seriamente pela primei

ra vez na serigrafia sobre Sacco e Vanzetti. Eu queria reproduzir o texto integral, com 

aquelas palavras trágicas no final: ...aquela agonia é nosso triunfo. Eu queria que as 

palavras tivessem um aspecto pictórico, mais do que tipográfico. E eu também queria 

que fosse um trabalho sério (...) e esse alfabeto, com sua estrutura incomum dificulta

va um pouco a legibilidadede, levando a uma lentidão na leitura, que era desejável.» 

Text Box
Fonte: Tupigrafia, São Paulo, n. 9, p. 90-99, maio 2010.




