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● Histórica
Lançada em
1959, a revista
Senhor afirma
a modernidade
brasileira com
projeto gráfico
conjunto dos
artistas Carlos
Scliar e Glauco
Rodrigues (o
autor da capa
reproduzida ao
lado); ambos
pintores, eles
usaram essa
experiência
na imprensa

Literatura. Visuais

● Tributo
Capa assinada
em 1970 pelo
artista Kélio
Rodrigues, a
do LP Milton
evoca o cartaz
com a silhueta
do cantor Bob
Dylan que o
americano
Milton Glaser
criou em 1966

Antonio Gonçalves Filho

Antes de ser um mapeamento
exaustivo do design brasileiro
desde que a primeira máquina
de impressão chegou aqui há
dois séculos, o livro Linha do
Tempo do Design Gráfico no Brasil
é uma obra panorâmica que reú-
ne peças representativas da pro-
dução gráfica brasileira entre
1808 e o fim do século passado.
Com lançamento dia 1.º março,
no Instituto Tomie Ohtake, o li-
vro foi organizado e projetado
por Elaine Ramos, diretora de ar-
te da editora Cosac Naify, em par-
ceria com o designer Chico Ho-
mem de Melo, professor da Fa-
culdade de Arquitetura e Urba-
nismo (FAU) da USP. Coleciona-
dor de peças gráficas produzi-
das no Brasil em todas as épo-
cas, o designer garimpou nos se-
bos da cidade algumas preciosi-
dades que estão no luxuoso volu-
me – aproximadamente 30%
das peças, entre capas de livros,
discos, ilustrações de revistas,
cartazes de cinema e teatro,
anúncios publicitários e pági-
nas de jornais, das quais se desta-
cam algumas do Caderno 2.

São 1.600 imagens reproduzi-
das da coleção do designer, de
acervos públicos e particulares,
antiquários e livreiros. A primei-
ra delas, de 1747, saiu da oficina
de Antonio Isidoro da Fonseca.
É um rara peça gráfica impressa
no Brasil no longo período de
três séculos em que a atividade
tipográfica esteve proibida no
País por decreto da Corte portu-
guesa. Obviamente, por temer o
poder subversivo da palavra im-
pressa, ela ordenou a interrup-
ção das atividades do gráfico em
seguida. Impedidos de exercitar
sua arte, os tipógrafos tiveram
de esperar a chegada da família
real e, mesmo assim, só na se-
gunda metade do século 19 é
que alguns deles, mais corajo-
sos, desafiaram as convenções
para brincar com palavras e ima-
gens, abrindo caminho para a
experimentação moderna.

Os periódicos dedicados à sáti-
ra política, que proliferam na dé-
cada de 1860, são os veículos des-
se furor experimental, revelan-
do caricaturistas como o alemão
Henrique Fleiuss, o italiano An-
gelo Agostini e o brasileiro Ra-
fael Bordalo Pinheiro como pio-
neiros da arte da ilustração. Elai-
ne Ramos e Homem de Melo cha-
mam a atenção para as inova-
ções de Agostini que, em 1895,
propõe um jogo metalinguístico
ao brincar com o logotipo do
“jornal ilustrado” Dom Quixote
(num dos números, Sancho Pan-
ça “sobe” ao logotipo e derrama
um balde de tinta no Quixote-es-
critor). É esse mesmo espírito
que vai dominar as publicações
pré-modernistas, algumas com
vida longa, como a revista Para
Todos, que surge em 1918 e vai
até 1932, consagrando o dese-
nhista J. Carlos (autor da capa
da revista reproduzida na foto
maior desta página, de 1928).

Artistas gráficos ousados exi-
gem editores igualmente sintoni-
zados com o experimentalismo.
Homem de Melo destaca o pa-
pel do escritor Monteiro Loba-
to e da editora que levava o seu
nome, nos anos 1920, na desco-
berta de jovens talentos. Ele re-
velou o versátil J. Prado e apos-
tou, um ano antes da Semana de
Arte Moderna de 1922, nas ino-
vações do carioca de Di Caval-
canti, que, aos 24 anos, assinou
para ele uma revolucionária gra-
phic novel, Os Fantoches da Meia-
Noite (foto menor nesta página).
É um álbum de pranchas soltas
– sem texto – com tiragem de 50
exemplares e figuras que anteci-

pam em décadas a linguagem vi-
sual do contemporâneo inglês
Dave McKean (1963).

Nem todos os artistas gráficos
foram tão modernos. “É certo
que os ilustradores desse segun-
do período das artes gráficas no
Brasil descendem do humor e da
pintura realista”, observa Ho-
mem de Melo. Enquanto a van-
guarda russa levantava a bandei-
ra do construtivismo, os ilustra-
dores brasileiros curtiam a ressa-
ca do art nouveau, abraçando
três anos depois da Semana de
22 o grafismo art
déco, embora ne-
nhum dos dois es-
tilos fosse predo-
minante, segun-
doHomemdeMe-
lo. As revistas mo-
dernistas (Kla-
xon, Arlequim,
Ariel) deram um novo impulso
aos artistas experimentais, que
renovaram o repertório visual
com o geometrismo de Tarsila
do Amaral e Paim. “A difusão do
ideal modernista foi lenta e res-
trita a um circuito”, lembra o de-
signer, observando que as revis-
tas mais abertas à experimenta-
ção eram dirigidas à elite, como
Ariel (1923/4), dedicada à cultura
musical, e Sports (1919-1923),
cujas ilustrações (que usam co-
res chapadas ) eram assinadas
por Thorwald Rasmussen.

Nos anos 1930, a questão da
identidade brasileira, levantada
pelos modernistas, marca o ad-
vento de uma nova arte gráfica
que revela Goeldi e Santa Rosa
como ilustradores preocupados
com ela. Nos anos 1940, a foto-
grafia colorida concorre com a
sutileza e elegância dos traços de
ambos – e a orgia cromática da
popular revista O Cruzeiro esta-
belece as regras do mercado até
que o Brasil dos anos JK resolve
ingressar de fato na modernida-
de com Brasília, a bossa nova e a

arte concreta. Foi
na década de 1950
que a Bienal trou-
xe a abstração pa-
ra o Brasil e a ar-
quiteta Lina Bo
Bardi criou um
instituto para a di-
fusão do design.

“Os anos 1950 foram os da se-
meadura, a década de 1960 foi a
da explosão e a seguinte, a da con-
solidação do design brasileiro”,
resume Homem de Melo.

A editora de arte Elaine Ra-
mos, que organizou anterior-
mente a “bíblia” da disciplina,
História do Design Gráfico, de Phi-
lip Meggs e Alstron Purvis, diz
que a hegemonia do modernis-
mo eclipsou outras escolas e ten-
dências que o livro resgata. “A
questão da autoria não foi nosso
foco, era a linha do tempo e o

valor individual das peças que
nos interessava.” Naturalmen-
te, não se ignorou a presença de
criadores como Alexandre Woll-
ner, Geraldo de Barros, Almir
Mavigner, Mary Vieira e Amilcar
de Castro, mestres da linguagem
construtiva nos anos 1950, déca-
da que viu nascer aqui a arte do
austríaco Eugênio Hirsch. Ele
assinaria na década seguinte as
melhores capas de livros publi-
cados no Brasil. O livro de de-
sign dá especial atenção aos
anos 1960 e 1970, que ampliou o
diálogo com a arte gráfica es-
trangeira, como comprova a ca-
pa do disco Milton (de Kélio Ro-
drigues, 1970) publicada nesta
página, tributo ao designer ame-
ricano Milton Glaser.

Nas décadas mais recentes, a
dupla de autores identifica a vol-
ta da ilustração no lugar da foto-
grafia como sintoma mais forte
de uma certa retromania. “A ma-
nipulação das imagens pelos
meios eletrônicos é exagerada”,
analisa Elaine Ramos, enquanto
Homem de Melo justifica o fenô-
meno como fruto de um certo
“esgotamento da linguagem fo-
tográfica digital, que leva o artis-
ta a tentar a recuperação do sa-
bor original do design gráfico”.
Hoje, segundo ele, há uma certa
mania conceitual “que conduz
os criadores a fórmulas e à perda
da espontaneidade”.

● Cena
Cartaz da peça
Ricardo III
faz referência
à linguagem
do cartum, que
Helga Miethke
explora com
habilidade, ao
fazer o rei de
Shakespeare
dialogar com o
espaço criado
no papel como
um cenário de
teatro; projeto
de 1992 tem
como marca a
limpeza formal

● Futurista
Um ano antes da Semana de Arte Moderna de 22,
Di Cavalcanti criou a graphic novel Fantoches da
Meia-Noite para a editora de Monteiro Lobato

Livro com 1.600 ilustrações apresenta um panorama das artes gráficas desde o tempo do Império
REPRODUÇÕES

O BOM DESIGN
BRASILEIRO

● Direto da Fonte. Durante o carnaval, a coluna será publicada no caderno Cidades/Metrópole.

Linha do
Tempo do
Design
Gráfico
no Brasil
Editora: Cosac
Naify (744
págs., R$ 198)

● Gênio gráfico
O austríaco Eugênio Hirsch (1923-2001) assinou
capas revolucionárias para a revista Pif Paf (1964)

Anos 1930. J. Carlos (1884-1950), autor da capa da revista Para Todos (1928), é o grande nome da década

EVOLUÇÃO DA

LINGUAGEM

GRÁFICA ESTÁ

LIGADA AOS ANOS JK

● Sintético
Título da capa
do Caderno 2,
reproduzida no
livro, anuncia a
morte do poeta
Drummond

GRANDES MOMENTOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 fev. 2012, Caderno 2, p. D2.




