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resumo A história do Design é um território muito vasto e repleto de grandes nomes 
que o exploraram de inúmeras formas, contribuindo para o que é atualmente 
Design. O desenvolvimento desta disciplina é paralelo aos temas da sua 
contemporaneidade – económicos, políticos, sociais e culturais - o que 
permitiu o surgimento de novas questões e perspetivas inovadoras, que 
resultaram posteriormente nos diversos estilos que caraterizam a sua história, 
nomeadamente do século XX. 
O século XXI lida com uma produção desmesurada de informação. Apesar 
da enorme dificuldade no seu processamento, nunca houve tanta e tão boa 
informação. Esta quantidade de informação, a dificuldade de seleção e a sua 
fragmentação provoca um desligamento dos conceitos base da história do 
Design e dos seus mestres. O tempo está também ele fragmentado.
É importante que haja um conhecimento e uma atenção pela herança do 
Design, sem cair contudo numa repetição acrítica – somos designers da 
atualidade e não do passado. Deste modo, esta investigação propõe refletir 
e representar certos momentos do Design do século XX sem a tentação do 
mimetismo. Partindo da aprendizagem teórica e conceptual da história do 
Design será possível chegar a novas abordagens teóricas, práticas 
e projetuais.
O objetivo final passa por ser capaz de perceber e interpretar os ideais de 
cada estilo, através da representação de alguns movimentos do século XX 
– a Bauhaus, O Estilo Tipográfico Internacional e os Anos 60. Este projeto 
de carácter interpretativo tem como resultado um artefacto editorial que está 
diretamente integrado na dissertação.
A interpretação das formas permite a formação de consciência sobre o 
Design, sendo uma ferramenta para qualquer projeto futuro visto que há ideias 
retiradas de cada movimento que são intemporais e a base para um artefacto 
de sucesso. É um processo válido para todo o Design e um convite ao estudo.
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abstract Design History is a very vast territory and full of great names who have 
explored it in countless ways, contributing to what is Design nowadays. The 
development of this discipline is parallel to the themes of its contemporaneity 
– economical, political, social and cultural – that made possible the emergence 
of new questions and perspectives that resulted subsequently in the many 
styles that characterize its history, namely on the XX century.
The 21st century deals with a disproportionate production of information. 
Despite the enormous difficulty in its processing, there has never been so 
much and so good information. This amount of information, the difficulty of 
selection and its fragmentation causes a detachment from the basic concepts 
of the history of Design and its masters. Time is also fragmented.
The knowledge and attention to the heritage of Design is important, without, 
however, falling into an uncritical repetition – we are designers of the present, 
not the past. Thus, this research proposes to reflect and represent certain 
moments of 20th century Design without the temptation of mimicry. Starting 
from the theoretical and conceptual learning of the history of Design it will be 
possible to arrive at new theoretical, practical and project approaches.
The main goal is to be able to undersant and interpret the ideals of each style 
through the representation of some movements from the twentieth century 
- the Bauhaus, The International Typographic Style and the 1960s. This 
interpretive project results in an editorial artifact which is directly integrated in 
the dissertation.
The interpretation of the form allows consciousness towards Design. It’s a tool 
for any future project because there are ideas from each movement that are 
timeless and useful for a successful artifact. It is a valid process for all Design 
and an invitation to study.
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Desde a licenciatura que a área do design gráfico se destacou, 
sendo que os projetos ligados a este ramo do design foram 
sempre os que achei mais interessantes. Contudo, sentia que 
a área do editorial tinha sido pouco explorada, pelo que vi 
no mestrado e na minha dissertação, uma oportunidade para 
aprender mais sobre esta parte do design. 
A história é uma área pela qual me interessei desde cedo no meu 
percurso escolar. A história do design rapidamente tornou-se 
atrativa na licenciatura e consequentemente no mestrado, visto 
que tinha como base a história da arte do ensino secundário.
Assim, esta dissertação foi a oportunidade para juntar duas 
áreas do Design que me despertavam a curiosidade e criar um 
caminho para explorá-las e desenvolvê-las profundamente. 
Por fim, o tema “A História das Formas” foi-me sugerido pelo 
Professor Francisco Providência, numa das primeiras aulas de 
projeto do mestrado. O principal objetivo seria perceber como as 
formas podem moldar a construção de um projeto, assim como 
de que maneira podem ser usadas.
Imediatamente achei o tema bastante interessante e mesmo que 
inicialmente fosse bastante abstrato, decidi aceitar o desafio.

“O impacto ideológico 
da forma como 

conteúdo de verdade 
(Providência, 2017).”

a. Motivações
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“Se ignorarmos esse 
legado (o passado), 
correremos o risco de 
afundar no atoleiro 
insensato de um 
mercantilismo cuja 
miopia ignora os valores 
e necessidades humanas 
ao adentrar a escuridão 
(Meggs & Purvis, 2009).”

b. O problema

Atualmente vive-se num mundo marcado pela velocidade e pela 
superficialidade do conhecimento fornecido, essencialmente 
vindo dos media. O ritmo acelerado da contemporaneidade 
leva a que o designer possa ignorar o que foi feito no passado, 
apostando numa produção que pode ser arbitrária. Assim, 
pretende-se, com este projeto, propor uma forma de evitar essa 
arbitrariedade, tomando consciência que formas são essas que se 
pretende criar, recriar, repetir ou até destruir. 

Podemos valorizar o legado deixado pelos grandes mestres e usá-
-lo como base para a nossa própria linguagem?
É possível trazer essas formas para atualidade e para novos 
projetos sem as estar a repetir?
Para responder a estas perguntas o processo terá de passar pela 
capacidade de estudar, observar e interpretar o que já foi feito 
para chegar a novas abordagens projetuais, ou seja, ser capaz 
de valorizar este conhecimento e transformá-lo num processo 
criativo de Design. Refletir sobre o passado, sem nunca deixar de 
ter o olhar direcionado para a contemporaneidade e sem abdicar 
da criatividade, visto que a inovação também é importante.
Deste modo, o projeto passará pela interpretação do passado, ou 
seja, desenhar algo que represente e que se baseie nas formas da 
época selecionada. Em suma, entender os vetores de pensamento, 
aprender a teoria e interpretar gerando ideias para mecanismos 
visuais convertidos em formas.
 
 

Consequentemente, se o designer cria formas, será ou não 
essencial conhecer as formas do passado? Poderá a consciência 
acerca do passado ser um fator de inovação? Há uma linguagem 
básica que foi desenvolvida ao longo dos anos e que deverá 
ser conhecida. Deste modo, o projeto passa por perceber os 
antepassados do Design, o seu legado e ideias com o objetivo de 
nos tornarmos melhores profissionais.
Ao longo da história, o Design foi adquirindo diversas formas, 
algumas criadas de raiz, outras como reação às anteriores e 
outras inspiradas pelo que já existia, assim são essas formas que 
devem ser percebidas e repensadas.

“Nunca, mas por nunca, houve 
tanta troca de informação, 

tanta comunicação, (...) tanta 
falta de atenção, porque nós 
hoje não temos tempo face

à fragmentação da informação 
que recebemos e que emitimos 

(Cayatte, 2010).”
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Um dos tópicos sobre o qual é importante refletir para 
a contextualização da investigação teórica desta dissertação 
é a investigação em contexto de Design. 
Para a concretização deste objetivo comecei pelo artigo 
“Research in Art and Design” de Cristopher Frayling (1994).
Assim, tendo em conta que só foi possível chegar ao projeto após 
investigação teórica profunda, a leitura deste artigo é de grande 
valor pois permite realçar o método de trabalho selecionado.

O texto de Frayling baseia-se na aparente confusão que surge 
à volta do termo “research” quando no contexto do Design, 
pretendendo desfazer-se de estereótipos acerca da investigação 
em arte e Design.
O autor começa por desconstruir a palavra “Research”, obtendo 
dois sentidos: o primeiro envolve refazer (“re”), ir a território 
antigo, conceção ligada a universitários e à investigação 
tradicional de profunda carga teórica; o segundo, vai de encontro 
ao que é pretendido pelo designer, ou seja o que pode ser a 
investigação, o que envolve e o que pode trazer de novo. 
Frayling recorre ao dicionário de OED (Oxford English 
Dictionary) para perceber como era usada a palavra “research”, 
chegando à conclusão que tanto poderia ser usada como o ato da 
investigação diária acerca de determinado tópico (“research” com 
r minúsculo) ou direcionada para o trabalho de desenvolvimento, 
ou seja para a inovação em contexto profissional (“research” com 
R maiúsculo). Deste modo, Frayling consegue concluir que 
o objeto de estudo da Investigação deve ser exterior à pessoa ou 
às pessoas que a investigam.

a. Investigação em contexto de design

Cristopher Frayling: Research in Art and Design
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Contudo, estas definições não impedem que sejam estabelecidos 
estereótipos entre a arte e a ciência. Frayling rompe esta ideia 
demonstrando que nem todos os artistas são expressivos, que os 
designers não são “trendy” e “craft-workers”, e que do mesmo 
modo, nem todos os cientistas fazem todo o seu trabalho de 
forma rigorosa sem recorrer à criatividade.  
Para exemplificar o autor socorre-se de uma entrevista a Picasso 
(1923) onde o pintor contraria a ideia da busca de algo nas suas 
obras. Representava apenas elementos concretos porque se 
assim não fosse, seriam impossíveis de ser pintados, defendendo, 
portanto, que o artista é alguém que pratica e não que investiga. 
É neste momento que Frayling faz referência à distinção da 
investigação de Herbert Read que separa a investigação para a 
arte, em arte e através da arte. Assim, a prática de Picasso pode 
ser considerada investigação para a arte.
Ainda para exemplificar o fato de a arte poder ser investigação, 
o autor recorre à época da renascença, visto que para pintar 
os quadros corretamente era necessário estudar os detalhes do 
corpo humano, fazer análise dos pormenores e da anatomia. 
Deste modo, também os artistas eram capazes de investigar fora 
da sua subjetividade e personalidade, algo que sempre aconteceu 
e que hoje é também prática comum.

“Research is a practice, 
writing is a practice, doing 
science is a practice, making 
art is a practice. The brain 
controls the hand which 
informs the brain 
(Frayling, 1994).”

É importante referir que ao longo do texto o autor une a arte 
e o Design (apesar de serem disciplinas distintas), visto que o seu 
ensino na Inglaterra teve um currículo bastante parecido até 
meio do século XX.

O primeiro tipo de investigação é de cariz teórico, podendo ser 
investigação histórica ou dentro do campo percetual de outra 
variedade de perspetivas teóricas. Apesar de ser bastante direta 
e útil esta não é obrigatória para o trabalho do designer, nem 
exige um saber específico. 
A investigação sobre Design foi fundamental para a construção 
do projeto, sendo visível em toda a recolha, estudo e reflexão 
sobre a história do século XX.
A investigação através de Design é direcionada para os materiais, 
sendo um trabalho de desenvolvimento, ou seja uma investigação 
ativa. É prática e realiza-se através de atividades de Design, cujo 
objetivo é poder obter e comunicar hipóteses e teorias que mais 
tarde poderão ser objetos de estudo. Apesar de não ser uma 
investigação tão direta como a anterior, esta ainda é objetiva. 
Este tipo de investigação é representado no projeto através das 
decisões tomadas, nomeadamente da escolha da fonte, da cor 
e do papel que são analisadas e justificadas, originando assim um 
trabalho que estuda como certas soluções podem ser usadas no 
Design e como se podem tornar úteis para a prática futura em 
projetos do mesmo género.
Por fim a investigação para Design tem como objetivo final 
produzir um artefacto. O propósito primário não é comunicar 
o conhecimento de forma verbal mas sim de forma visual ou 
material. Apesar de ser um meio para chegar a um fim e de ser 
uma investigação menos objetiva, não deixa de ser investigação.
Deste modo, o resultado final desta dissertação é um projeto 
integrado no próprio documento (um artefacto) onde 
o conhecimento adquirido nos outros momentos de investigação 
é traduzido sob a forma editorial, ou seja, um resultado prático 
e visual.

Fig. 1. 
Pablo Picasso a 
pintar a Guernica 
(1939)
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Tal como o título indica, neste ponto irei dar uma breve 
passagem pelo contexto histórico do século XX. Pretendo 
transmitir uma ideia genérica, visto que no projeto irei focar-me 
mais em certos movimentos. É, ainda, importante referir que 
há movimentos na história cuja visibilidade é indiscutível (como 
é o caso do Construtivismo e da Bauhaus), contudo, há outros 
que não são bem movimentos (como a identidade corporativa) 
mas que mexem com a história, pelo que acho importante 
explicar e integrar neste contexto histórico. Os movimentos 
artísticos, mais ou menos formais são também importantes nesta 
contextualização do Design.

b. Contexto Histórico do Século XX

Introdução

O Século XX

O início do século XX é caracterizado pela continuidade do 
espírito industrial que se fazia viver. Para além da produção 
em massa, a industrialização trouxe consigo um grau de 
despersonalização que deu origem a correntes que contrariavam 
esta tendência.
Deste modo, foram surgindo estilos que pretendiam transformar 
radicalmente a cultura e os costumes sociais, indo contra os 
comportamentos da atualidade. Pretendiam que a civilização das 
máquinas se tornasse menos dominante, voltando a trazer 
a estética e a criatividade ao quotidiano. Por outro lado, também 
existiram movimentos que fizeram uso da revolução industrial 
para se desenvolver e tornar o Design mais rigoroso.
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No contexto de uma sociedade em agitação, a arte e o Design 
experimentaram revoluções criativas que questionaram antigos 
valores e abordagens de organização do espaço, assim como 
o seu papel na sociedade. Surgiram ainda reflexões sobre cor 
e forma como protesto social e expressão de estados emocionais. 
É, portanto, nesta conjuntura que surge o Cubismo, Futurismo, 
Movimento Dadá, Surrealismo e Expressionismo, que apesar de 
serem correntes artísticas, viriam a refletir-se e influenciar 
o Design (Meggs & Purvis, 2009).

Fig. 4. 
Santa-Rita, Cabeça 
(1910)

Fig. 5. 
Marcel Duchamp, 
L.H.O.O.Q. (1919)

Fig. 2. 
Salvador Dali, A 
persistência da 
memória (1931)

Fig. 3. 
Picasso, Les 
demoiselles 
d’avignon (1907)

O Cubismo é marcado pelos planos geométricos cuidadosamente 
criados da escultura, máscaras e tecidos africanos, gerando uma 
composição livre através da fragmentação. 
O movimento Dada tem como objetivo o choque, o protesto e o 
absurdo combinados de forma aleatória e não intencional, onde 
a fotomontagem era usada com frequência. 
O Futurismo representa a máquina e a velocidade moderna. As 
obras são realizadas através de uma composição dinâmica, não 
linear e de colagens de palavras para reprodução por meio de 
lâminas de impressão fotogravadas.

O Surrealismo pode ser reconhecido pelas pinturas com edifícios 
vagos, sombras pesadas e perspetivas inclinadas. Fez uso da 
cor, do desenho e da proporção exagerada para criar conteúdo 
simbólico, através da representação da realidade não objetiva ou 
de emoções subjetivas (Meggs & Purvis, 2009).
Ainda na primeira década do século XX foi fundada, em 1907, 
a Deutsche Werkbund que pretendia unir artistas e artesãos com 
a indústria, com o objetivo de elevar as qualidades funcionais e 
estéticas da produção em massa, principalmente dos produtos de 
baixo custo. Procurava criar consciência em torno da mudança 
do “kitsch” vitoriano, para uma configuração de qualidade, 
barata, funcional e utilitária, ou seja, para a união da função com 
a forma. Nesta associação destacou-se: Peter Behrens, Henry Van 
de Velde, Theodor Fischer e Gerrit Rietveld (E. Burdek, 2006).

Fig. 6. 
Fritz Hellmut 
Ehmcke , Deutsche 
Werkbund 
Ausstellung, Coeln 
(1914)

E
st

ad
o 

da
 A

rt
e

E
st

ad
o 

da
 A

rt
e



In
tr

od
uç

ão
16

/

In
tr

od
uç

ão
17

/

Em 1917, na cidade de Leiden, um grupo de pintores, arquitetos 
e designers holandeses juntaram-se e fundaram uma associação 
de artistas e um jornal que denominaram: “De Stjil”.  
A evolução da qualidade industrial permitiu que a linguagem 
do Design fosse mais objetiva e funcional. Este grupo procurava 
uma utopia estética e social através da produção orientada para 
o futuro, fazendo uso da estética da máquina e procurando as 
leis universais de equilíbrio e harmonia para uma nova ordem 
social. A nível bidimensional dominava o círculo, o quadrado e o 
triângulo, e a nível tridimensional, a esfera, o cubo e a pirâmide. 
Durante esta década, o Design na Holanda foi orientado para 
a população, quer a nível gráfico (selos, notas, formulários), 
como industrial ou arquitetónico (comboios, correios, praças) (E. 
Burdek, 2006).

Fig. 7. 
Bart van der 
Leck, Cartaz para 
a Batavier Line 
(1916)

Fig. 8. 
El Lissitzki,  Capa 
de De Stjil (1922)

Fig. 9. 
Piet Mondrian, 
Composition with 
Large Red Plane, 
Yellow, Black, Gray, 
and Blue (1921)

Na segunda década do século XX, a Rússia foi afetada pela 
turbulência da Primeira Guerra Mundial e, em seguida, pela 
Revolução Russa. O Czar Nicolau II (1868-1918) foi deposto 
e executado juntamente com sua família. O país foi devastado 
pela guerra civil e em 1920 o Exército Vermelho surgiu vitorioso. 
Durante esse período de trauma político deu-se o florescimento 
de arte criativa (com apontamentos ideológicos das vanguardas) 
que exerceu influência internacional no Design gráfico do século 
XX (Meggs & Purvis, 2009).
O Design construtivista destacava-se pela: estética da técnica, 
pela aplicação das teorias estético-sociais e por procurar 
preencher as necessidades de uma sociedade mais ampla. O 
objetivo era a reflexão teórica sobre a arte e a intelectualidade 
da vanguarda, através da síntese da técnica. Neste movimento 
destacaram-se El Lissitzky, Malevich, Tatlin e Rodtchenko 
(Meggs & Purvis, 2009).

Fig. 10. 
Gustav Klutsis, 
Oppressed 
peoples of the 
whole world (1924)

Fig. 11. 
Alexander 
Rodchenko, 
Books (Please)! 
In All Branches of 
Knowledge (1924)

Fig. 12. 
Alexander 
Rodchenko, The 
Stairs (1930)
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No final da segunda década do século XX, Walter Gropius 
fundou a primeira escola de Design do mundo - Bauhaus. Foi 
influenciada pelas madeiras curvadas de Thonet, técnica que 
viria a ser expandida para os móveis de tubo de aço, pela De 
Stjil, pelas Vanguardas e pelos Construtivistas. Procurava unir 
a arte com a técnica através de oficinas que funcionavam com 
um mestre da forma (artista), acompanhado pelo artesão, tendo 
como objetivo a auto experimentação e a aprendizagem da 
matéria. O objeto deveria ser útil, funcional, durável, barato 
e bonito. A Bauhaus foi revolucionária através de novos conceitos 
figurativos. Assim, foram explorados ideais da vanguarda (cor, 
forma, dinâmica), combinados e aplicados 
a problemas funcionais e à produção mecânica. Deu-se uma 
nova ordem social onde o artista se tornou a elevação do artesão, 
solucionando problemas de Design criados pela industrialização. 
Entre os vários designers e arquitetos da Bauhaus, destacaram-
-se Marcel Breur, Le Corbusier, Herbert Bayer, Walter Gropius, 
Peter Kehler, Mies Van der Rohe e Moholy-Nagy (Meggs & 
Purvis, 2009).
Influenciado pela Bauhaus e pelos construtivistas, Jan Tschichold 
criou a Nova Tipografia. Distinguiu-se por ser assimétrica 
e capaz de expressar o espírito, a vida e a sensibilidade visual 
da época. Diferente das tipografias criadas até ao momento, 
esta era breve, eficiente e funcional, fazendo uso de um Design 
racional para a sua função comunicativa. Assim, a forma era 
assumida através da função do texto. Era ainda, ligada à tradição 
humanista, visto que Tschichold defendia que o conhecimento 
deveria ser retirado das realizações dos antigos mestres. 
Influenciou a criação de estilos sem serifa, nomeadamente a Gill 
Sans (criada por Eric Grill) e a Futura. Um dos trabalhos mais 
notáveis relacionados com este movimento é o mapa do metro de 
Londres, caraterizado pela comunicação objetiva e mecanização 
direta e neutra. O uso de uma grelha e a codificação das cores 
tornaram o mapa extremamente funcional (Meggs & Purvis, 
2009).

Fig. 13. 
Herbert Bayer, 
Bauhaus 
Ausstellung 
Weimar Juli, 
August - 
September 1923  
(1923)

Fig. 14. 
Joost Schmidt, 
Cartaz de 
exposição da 
Bauhaus (1923)

Fig. 15. 
Jan Tschichold, Der 
Berufsphotograph 
(1938)
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No outro lado do oceano, na década de 30, os EUA viviam uma 
era de consumo e avanços técnicos. A sua ausência na primeira 
Guerra Mundial permitiu o desenvolvimento da sua tecnologia 
em comparação aos outros países. Esta foi posta em uso para 
ligar o Design mobiliário ao design industrial, permitindo a 
produção em massa com materiais baratos para necessidade das 
massas e para a estimulação da economia (E. Burdek, 2006).
As formas eram derivadas da natureza, representavam 
a modernidade e progresso por um futuro melhor. Assim, 
o “Streamline” encarnava os princípios aerodinâmicos, tornando-
-se símbolo de mobilidade e da sociedade americana. Foi 
criado um vasto leque de produtos irresistíveis, que pretendiam 
estimular o consumismo através dos desejos dos compradores. 
Contudo, muitas vezes as formas tinham apenas representação 
simbólica, sendo valorizada a ideia ao invés da função – “Styling” 
(E. Burdek, 2006).
O auge deste movimento deu-se com a Exposição Mundial 
de Nova Iorque: “Construir o mundo de amanhã”. Entre os 
designers deste estilo, destacaram-se Raymond Loewy e Henry 
Dreyfuss (E. Burdek, 2006).

Fig. 16. 
Henry Dreyfuss, 
Ferro de engomar 
(1948)

Fig. 17. 
Raymond Loewy, 
Cigarros Lucky 
Strike

Fig. 18. 
Wally Byam, 
Airstream Trailer 
(1930)

Fig. 19. 
Alvar Aalto, Banco 
(1930)

Em contraste aos Estados Unidos, na Europa destacou-se 
o Design escandinavo que se focava no artesanato e na produção 
de objetos para interiores feitos maioritariamente em pinho. Deu 
continuidade à tradição de manufatura artesanal de qualidade 
tipicamente nórdica. Destacou-se pelo emprego económico de 
materiais e cores. Focou-se na redução da linguagem formal e nos 
processos de produção simples que geravam objetos de uso de 
grande duração.
O Design Escandinavo destacou-se entre a década de 30 e 60.
De entre os vários designers deste movimento, evindenciou-se 
Alvar Aalto que fazia uso de contraplacado moldado no qual 
aplicava o conceito dos móveis tubulares da Bauhaus (E. Burdek, 
2006).
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A entrada nos anos 60 trouxe consigo um movimento radical 
que surgiu como reação ao estilo internacional e à crise que se 
fazia sentir nos países europeus. Este acusou o funcionalismo 
de ser uma conceção masculina, defendendo a valorização da 
configuração feminina (formas orgânicas, ricas em cor, contrastes, 
produção ao acaso e irracional). Assumiu-se como crítica ao 
“standard” e à despersonalização que existia nas cidades, 
pretendendo abandonar a monotonia e falta de originalidade que 
tornava as cidades frias e mortas. As formas tinham a presença de 
elementos híbridos, distorcidos, ambíguos, o que proporcionava 

Fig. 22. 
Victor Moscoso,  
Young Bloods, The 
Youngbloods, The 
Other Half, Mad 
River (1967)
 
Fig. 23. 
Victor Moscoso, 
Junior Wells and 
His Chicago Blues 
Band (1966)

Fig. 24. 
Victor Moscoso, 
The Miller Blues 
Band (1967)

Nos anos 50 destacou-se o Estilo Tipográfico Internacional. 
Apesar de ter tido origem na Alemanha na década de 20, este só 
se desenvolveu na década de 50, principalmente na Suíça.  
Caracterizava-se pelo domínio da clareza, livre dos apelos 
exagerados da propaganda e da publicidade comercial. Fazia 
uso da organização assimétrica sob uma grelha matemática, das 
fontes sem serifa e do texto alinhado pela margem esquerda. 
A tipografia tornou-se a expressão viva da ordem funcional 
(Meggs & Purvis, 2009). Paralelamente, a escola de Ulm (fundada 
em 1953 por Max Bill) surgiu na continuidade da tradição da 
Bauhaus e acompanhou o desenvolvimento do Estilo Tipográfico 
Internacional. A prática e a teoria eram valorizadas da mesma 
maneira da Bauhaus, contudo, a introdução de disciplinas 
científicas viria a distingui-la na metodologia. Regia-se pelo 
pensamento cartesiano, pelas formas racionais, fortes 
e construtivas. A sua “Boa Forma” prolongar-se-ia até aos anos 
60, 70 e foi caracterizada pelo: alto uso prático, longo prazo de 
vida e adaptação ergonómica. Distanciou-se do ornamento nos 
objetos de uso e acentuou a fronteira entre a arte e o design. Na 
escola destacaram-se os designers: Walter Peterhans, Josef  Albers, 
Peter Beck, Hans Gugelot e Max Bill (E. Burdek, 2006).

Fig. 20. 
Emil Ruder, Neue 
Wirtshausschilder 
(1962)

Fig. 21. 
Armin Hofmann, 
Herman Miller 
Collection, Möbel 
unserer Zeit (1962)

riqueza de significado em vez da clareza do modernismo. 
Valorizou o pluralismo e o revivalismo do passado onde o novo 
não precisava de substituir o velho. Era marcado pela consciência 
social, económica e ambiental onde a estética moderna não era 
revelante na sociedade pós-industrial. Presente num clima de 
mudança cultural onde se desafiava a ordem, este estilo assumia-
-se como subjetivo e excêntrico (E. Burdek, 2006). 
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O Bel Design Italiano emergiu como divergência à corrente 
radical que se vivia nos anos 60. Devido à sua capacidade 
de entender como submeter os seus projetos às mudanças de 
tecnologia e dos materiais, foi capaz de quebrar a dominância do 
Design escandinavo. A exploração de novos materiais como 
o plástico e as inovações técnicas e figurativas levaram à expansão 
deste estilo. Assim, através de novas formas, materiais e cores 
fortes, o Design procurava o desenvolvimento cultural com 
produtos de máxima durabilidade (E. Burdek, 2006).

No final dos anos 70 deu-se uma nova orientação na metodologia 
e mudança de paradigmas que viria a ganhar força nos anos 
80 com os pós-modernos que espalhavam novas tendências 
de Design. O Designer tornou-se o “expert” responsável pelos 
aspetos configurativos e comunicativos dos produtos, sendo 
que nas outras questões atua apenas como “conhecedor”, visto 
que para esse fim existem inúmeros especialistas. O Design 
contemporâneo era acompanhado pela alta tecnologia, sendo 
que para a sua conceção eram feitos estudos de mercado, 
assim como pesquisas de tendências para esta nova cultura 
dominante que viria a prolongar-se para o século XXI. O Design 
adquiriu importância estratégica e afastou-se da linearidade 
do projeto para se aproximar da variedade dos inúmeros 
interesses, retrospetivas e necessidades do usuário. As amostras 
de comportamentos começaram a determinar o processo, assim 
como a configuração externa, interna, o uso e manuseio (E. 
Burdek, 2006).

Fig. 25. 
Ettore Sottsass, 
Perry King, 
Valentine Portable 
Typewriter (1968)

Fig. 26. 
Marco Zanuso, 
Richard Sapper, 
Radio (model TS 
502) (1963)
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Como referido anteriormente, o pós-modernismo é a palavra que 
designa o período pós industrial que equivale a um momento de 
mudança cultural que se evidenciou a partir dos anos 70.
Os pós-modernistas procuravam desafiar correntes dominantes, 
como o estilo internacional, através de um Design mais subjetivo, 
intuitivo e eclético. Fez uso de elementos decorativos e da história 
como meio de expansão do seu campo criativo. O designer 
aproximou-se do artista visto que o seu trabalho deixou de ter um 
propósito racional de comunicação. 
Este movimento foi composto por várias direções entre as quais 
se destacaram: a flexibilização do estilo internacional, a tipografia 
“new wave”; o maneirismo desenvolvido pelo grupo Memphis 
e pelos designers de São Francisco; o retro e a revolução 
eletrónica proporcionada pelo computador Macintosh (Meggs & 
Purvis, 2009).

Fig. 27. 
Dan Friedman, 
Capa da revista 
Typographische 
Monatsblätter  
(1971)

Fig. 28. 
Rosmarie Tissi, 
Anúncio para E 
Lutz & Company 
(1964)
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Por fim, e não sendo um movimento concreto ou definido nos 
livros de história, a identidade corporativa deve ser objeto de 
análise na história do Design. Teve início com Peter Behrens 
quando desenhou a identidade para a AEG e apesar de ter 
estado sempre presente ao longo do século XX, só começou a ser 
mais desenvolvida a partir da era da Escola de Ulm, devido ao 
trabalho de OTL Aicher. A identidade corporativa é associada 
à capacidade produtiva, ao bom projeto e ao bom negócio, 
com o objetivo de desenvolver projetos para públicos diversos. 
Sinónimo de qualidade e confiabilidade, a identidade corporativa 
representa a reputação de uma empresa. É a imagem de grandes 
corporações com várias filiais ou empresas da mesma marca com 
o objetivo de obter harmonização a nível de comunicação. 
Começou a ser mais valorizada após o fenómeno da globalização 
devido à necessidade de conferir identidade às marcas que 
emergiam ou que se distinguiam, de modo a potenciar os seus 
produtos, concedendo-lhes mais apelo e valor (E. Burdek, 2006).

Fig. 32. 
Otl Aicher, 
Lufthansa (1962)

Fig. 33. 
Otl Aicher, 
Lufthansa (1962)

Fig. 34. 
Peter Behrens, 
Logo AEG (1908) 

Fig. 35. 
Paul Rand, IBM 
(1982)
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No final do século XX, a tecnologia informática revolucionou 
o Design e possibilitou que todo o processo de criação, que até 
ao momento era composto por várias fases, fosse controlado por 
apenas uma pessoa. Apesar de inicialmente haver resistência 
a estas tecnologias por parte dos designers, estes habituaram-se 
rapidamente o que resultou em mais controlo sobre o processo 
e criação no design. Resultou, também, em novas e inúmeras 
possibilidades de criação devido à facilidade da manipulação da 
cor, forma e imagem, assim como na facilidade de evitar 
e corrigir erros. As novas linguagens passaram a ser abrangentes 
para um público maior. Fez-se uso de novas interfaces mais 
intuitivas e mais simples (Meggs & Purvis, 2009).

Fig. 29. 
Katherine 
McCoy, Cartaz 
de divulgação 
do curso da 
Cranbrook (1989)

Fig. 30. 
Stefan Sagmeister, 
Lou Reed (1996)

Fig. 31. 
David Carson e 
Chris Cuffaro, 
Morrissey: The 
Loneliest Monk 
Ray Gun  (1994) 
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/“A forma escolhida 
para configurar um 
determinado conteúdo 
não é nunca neutra 
ou abstrata, pelo 
contrário, reveste-
-se de um carácter 
concreto, pragmático
e atuante (Moura, 
2019).”

Após a passagem pela história do Design, é visível que as formas 
eram influenciadas e acompanhavam os movimentos: internos 
- do próprio Design; externos - políticos, sociais, artísticos, 
literários, entre outros. Por exemplo, nos anos 60 o Design 
acompanhava as mudanças sociais e revoluções políticas servindo 
como uma arma, capaz de afetar, transmitir e exercer poder, ou 
então na Bauhaus onde a forma era claramente influenciada 
pelas vanguardas artísticas do início do século XX, que eram 
anteriormente influenciadas por movimentos políticos 
e literários. Há, portanto, uma cadeia de ligações e influencias 
mutuas e até prévias.

O Design pode ainda ser feito através da reciclagem de formas 
ao retirar pedaços de inspiração de várias fontes, tais como 
a arquitetura, a tipografia e a arte, assumindo uma nova 
configuração onde o ponto de partida são outros contextos. 
Produtos e cartazes da Bauhaus foram inspirados nas criações 
da De Stjil (as suas cores e formas geométricas). Os anos 60 
retiraram elementos de revistas de BD e das vanguardas para 
criar novos projetos gráficos. Através da reciclagem, recriação ou 
repetição o Design pode dar uma nova função a uma forma já 
usada noutro contexto.
Por fim, a forma pode ainda ser destruída, como por exemplo 
no pós-modernismo onde os elementos eram desconstruidos (o 
layout, tipografia e imagem).

“Cada objeto mostrado é 
parte de uma cadeia, de uma 

curta genealogia que o liga 
através de decisões formais 

a outros objetos (Moura, 
2019).”

As formas podem ou não seguir a função, contudo muitas vezes a 
função é determinada pelo contexto da sua contemporaneidade, 
ou seja, a forma é capaz de evoluir e mudar consoante diversas 
situações.
As formas podem, ainda, ser semelhantes e desenvolverem-se 
por parecença a autores, objetos ou outros estilos. Por exemplo, 
o estilo internacional teve as suas primeiras manifestações na 
arquitetura mas as suas formas rígidas, rigorosas e racionais 
estenderam-se até à tipografia. Assim, o Design não pode isolar-
-se do que o rodeia e do que o pode influenciar (Moura, 2019).
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“It’s 50 years since 
Johnson took a 
pair of scissors - 
both figuratively 
and literally - to 
the conventions of 
the novel (Hooper, 
2014).”

Fig. 36. 
B.S. Johnson com 
o seu manuscrito 
The Unfortunates, 
(1968)

Fig. 37. 
B.S. Jonhson, The 
Unfortunates

Fig. 38. 
B.S. Jonhson, The 
Unfortunates

“The Unfortunates” é um livro de B.S. Johnson que se distingue 
pela sua peculiaridade formal. Contraria os livros comuns com 
uma narrativa fixa, encadernados de forma inquestionável, 
não deixando oportunidade para o leitor ter poder sob o livro. 
É composto por 27 capítulos desarticulados, com exceção do 
primeiro e do último (devidamente assinalados), sendo que 
o leitor pode explorar o livro e definir a narrativa, combinando 
e baralhando as folhas. Esta aparência incomum que foge às 
regras, proporciona uma história repleta de emoção 
e conhecimento, resultando num objeto extremamente completo 
que faz da leitura um ato táctil e interativo (Taylor, 2008).
Assim, este livro é interessante devido ao contraste entre a forma 
e conteúdo. A sua forma singular e sem encadernação (excluindo 
o plástico que pode ser removido e logo faz com que as partes 
deixem de estar articuladas) permite a interação do utilizador 
com o artefacto, fazendo com que os leitores sejam forçados 
a questionar a forma. Esta vai de encontro à função do livro 
que passa por representar a natureza acidental da memória 
e fragilidade do real (Rimbaud, 2000). Deste modo, em 1969 
o livro ficou conhecido como “book in a box”. É capaz de 
contrariar a consecutividade imposta por um livro encadernado 
que de imediato impõe uma estrutura, ou seja, onde 
a encadernação define uma ordem, fixa as páginas 
e consequentemente dita uma sequência (Rimbaud, 2000).
Assim, “The Unfortunates” apresenta-se como um objeto único 
composto por uma narrativa desintegrada onde o elemento 
chave para esta forma especial é a ausência de encadernação que 
concede uma variedade de soluções.

B. S. Johnson: “The Unfortunates” 

c. Casos de Estudo
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A Circular 19 é a décima segunda edição da revista 
“Typographic Circle” e marca o 40º aniversário da organização 
sem fins lucrativos que pretende aproximar os designers com 
interesse em tipografia (Pentagram, s.d.).
Cada edição desta revista é uma peça singular. Assim, antes de 
passar à sua conceção é feita a decisão das fontes, da aparência 
geral, assim como da paleta de cores que dará um tema ao 
artefacto. A escolha restringe a tipografia a certos tipos e cores, 
resultando na peculiaridade de cada edição, assim como de 
organização. A individualidade proporciona diversidade e evita 
o aborrecimento, sendo que mesmo em cada edição o “layout” 
pode ser alterado.

Pentagram: “Circular 19”

Caraterizada pela confiança no uso dos tipos, ou seja, pela 
variação de escala entre os vários textos e pelo uso de fontes 
grandes e a bold, a Circular 19 é capaz de transmitir impacto 
assim como a sensação de desafio (Pentagram, s.d.).
Esta edição é composta por quatro capas diferentes com diversos 
artigos sobrepostos retirados do interior da edição, trazendo 
o tema de dentro para fora. Possui, ainda, três cartazes com 
folhas metálicas para acompanhar o projeto (Pentagram, s.d.). 
Em suma, a Circular 19 é um exemplo interessante visto que 
todos os elementos que a tornam numa execução disruptiva, tais 
como: as fontes “oversized”, os números de página em diferentes 
tamanhos e posições, a união de texto com imagem, assim como 
a organização destes elementos no “layout”, proporcionam um 
design único repleto de liberdade, onde a grelha e os elementos 
que a compõe se tornam num elemento de diversão para 
o designer.

“Circular is designed to be 
an advert-free typographic 

onslaught, and is filled 
with oversized typography 
and foiled page numbers.

(Pentagran, s.d.).”
Fig. 39 e 40.
Pentagram, 
Circular 19 (2016)

Fig. 41, 42 e 43.
Pentagram, 
Circular 19 (2016)
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“Dr Jekyll and Mr Hyde” é um romance hibrido desenhado 
por Alberto Hernández onde o texto e imagem interferem na 
narrativa, com o objetivo de manter o interesse dos leitores. 
Assim, para ser manuseado e experienciado, este requer ação por 
parte do leitor, proporcionando interatividade e uma superfície 
visual multidimensional (Mitsios, 2010).
Com o aumento das vendas de “ebooks” surge a necessidade de 
atrair pessoas para ler livros físicos, daí a importância dos vários 
elementos que exijam interação manual e que possibilitem uma 
experiência que só é possível obter através do artefacto físico 
(Hernández, 2013).
Em “Dr Jekyll and Mr Hyde”, o designer interpreta a dualidade 
presente na história sobre o bem e o mal, através da assimetria, 
combinações opostas representadas através de fontes diferentes, 
do texto para cada tipo de papel e das cores (Hernández, 2013).
Quanto às fontes, foi selecionada uma fonte com serifa (New 

Alberto Hernández: “Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Caledónia) que remete para os tempos Vitorianos e uma sem 
serifa (“Grotesque”) para o título de página e ordem do capítulo. 
Foram usados vários tipos de papéis: papel de bíblia, jornal 
e lustroso. A variedade de cores permite transmitir o contraste 
e diferença de ideias. Por fim, são usados dois tamanhos de 
página diferentes, um dos tamanhos é equivalente ao do romance 
original e o outro mais pequeno é o resultado proporcional do 
primeiro (Hernández, 2013).

“Graphic elements 
are being used in a 
way intrinsic to the 
narrative, much in the 
way graphic novels 
use a combination of 
word and image that is 
inseparable (Hernández, 
2013).”

Os “booklets” foram encadernados com o mesmo tipo de cola 
usada no tempo Vitoriano. A estrutura do livro equivale à 
técnica narrativa da história, representada por um “dossier” de 
declaração de testemunhas. Esta interpretação permite que o 
leitor mergulhe numa narrativa dinâmica, ajudando a perceber a 
história mais facilmente (Hernández, 2013).
Assim este artefacto torna-se interessante, visto que mistura 
de maneira imprevisível o texto e a fotografia, criando páginas 
desconstruídas de forma divertida com elementos que aparecem 
quando o leitor menos espera, permitindo uma experiência 
dinâmica e penetrante por parte do usuário.   

Fig. 44, 45, 46.
Alberto Hernández, 
Dr Jekyll and Mr 
Hyde (2010)
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“Illegible books” é uma série de livros criada por Bruno Munari 
em 1949.
Ao explorar o livro enquanto objeto, Munari foi capaz de tirar 
proveito do poder comunicativo dos livros para a transmissão de 
uma mensagem. 
Até ao momento o papel era usado para suportar texto e 
ilustrações como algo não comunicável. Contudo, com este 
artefacto o texto não é o componente principal, mas sim 
os elementos que compõe o livro, ou seja, as características 
físicas que influenciam a experiência livre e a interpretação 
(tipos de papel, formatos, proporção, formas, materiais, cores, 
texturas, tensão espacial e ritmo). Estes elementos dão origem 
a uma comunicação sensorial objetiva e universal que pode ser 
compreendida por qualquer ser humano independentemente da 
idade, contexto ou cultura. Assim, ao abandonar os elementos 
escritos da comunicação em favor da expressão táctil e visual, 
Munari permite que o utilizador obtenha uma imagem mais 
pessoal ao invés de uma história linear e concreta (Constante, 
2018).
Um dos livros ilegíveis mais populares de Munari é o “Libro 
Illeggibile Bianco e Rosso”. Este é composto por folhas vermelhas 
e brancas cortadas de forma geométrica e contém um texto 
incluído pelo autor a explicar a natureza destes livros em oito 
línguas. O volume é envelopado numa folha dobrada em forma 
triangular e impressa com uma tipografia manual de cor verde 
(Serrano, 2013).

Bruno Munari : “Illegible books ” 

“A book which 
is created this 
way, without type 
is a book which 
communicates 
with forms and 
colors, sequences 
and materials 
(Serrano, 2013).”

Deste modo, este projeto torna-se curioso devido ao seu conceito 
peculiar onde o livro não é feito para ser visto mas sim para 
ser imaginativo e interativo. Este resultado é obtido através 
da incorporação de cordéis, peles, buracos e outros elementos 
táteis projetados para contrariar as restrições convencionais das 
páginas ordenadamente encadernadas. Para além de simples e 
funcional, demonstra-se um projeto onde é unida a criatividade à 
experimentação (Serrano, 2013).

Fig. 47.
Bruno Munari, 
Libro illeggibile 
bianco e rosso 
(1953)

Fig. 48.
Bruno Munari, 
Libro illeggibile

Fig. 49.
Bruno Munari, 
Libro illeggibile  
N.Y. 1 (1953)
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Este projeto surgiu da necessidade de criar uma nova identidade 
corporativa para o edifício do Arquivo da Bauhaus em Berlim, 
desenhado por Gropius: the Bauhaus-Archiv Museum für 
Gestaltung (Lobe, 2018).
Para concretizar este objetivo, Sascha pegou na herança da 
Bauhaus, adaptando-a para a atualidade através de uma nova 
perspetiva sem perder a sua história. Em vez de se focar num 
resultado visual, o designer focou-se na abordagem e no processo, 
ou seja, procurou captar a essência em vez da estética, usando 
o arquivo como base para produzir novo material. Em suma, 
tentou adaptar algumas ideias da Bauhaus em vez de tentar 
desenhar uma nova linguagem gráfica (Boddington, 2019).

Sascha Lobe (L2M3) : “Bauhaus-archiv” 

“We took heritage and 
adapted it to today 

without losing the history 
(Boddington, 2019).”Deste modo o trabalho não partiu do zero. O estúdio pegou 

no logo que Bayer já tinha feito para o arquivo e exploraram-
-no com base na sua fonte Universal. Mantiveram a fonte 
mas procuraram melhorar a sua construção, tornando-a mais 
funcional de modo a que pudesse ser usada em texto. Não 
procurou servir-se apenas no que já estava feito mas sim usar 
como ponto de partida, inspirar-se e resolver problemas (Lobe, 
2018).

Ao olhar para todas as formas que compunham as letras, Sascha 
apercebeu-se que poderia jogar com isso e variá-las. Deste modo, 
inspirado por fotos, objetos, situações e até arte, Sascha fez uso 
da experimentação para brincar com as formas sem esquecer o 
que já foi feito. Através da mudança foi capaz de obter um novo 
tipo que usou para construir cartazes onde as “headlines” eram 
compostas pelas fontes mais divertidas e o resto pelas fontes mais 
funcionais. Estes cartazes foram colocados nas ruas, contudo, 
devido ao seu sucesso passaram a ser vendidos. Através deste 
conceito desenhou, ainda, para exposições e catálogos (Lobe, 
2018).

Em suma este projeto é pertinente visto que tenta incorporar o 
espírito de uma época ou escola, neste caso a Bauhaus, para a 
criação de um novo Design. Ao usar o material da instituição, 
permite que a história esteja presente no Design atual, evocando 
uma resposta emocional baseada no apego a conceitos e ideias. 
A valorização da herança do Design e a adaptação para a 
atualidade é o ponto-chave deste trabalho, sendo que o conceito 
vai diretamente de encontro ao desta dissertação.

Fig. 50, 51, 52
L2M3, Poster para 
The Bauhaus-
Archiv Museum 
für Gestaltung 
(2019)

Fig. 53.
Sascha Lobe, Capa 
da Printed Pages 
AW18 (2018)
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Para a compreensão do tema escolhido da minha dissertação e de 
modo a ser capaz de construir um projeto foi necessário estudar 
e perceber a história do Design, assim como, de que maneira as 
formas foram evoluindo ao longo do século XX.
Numa primeira fase, a metodologia consistiu em fazer o 
levantamento de vários artefactos icónicos bidimensionais 
e tridimensionais do século XX, seguindo-se o seu agrupamento 
por características formais, ou seja, criando várias categorias 
conforme os atributos dos artefactos. Contudo, este processo 
tomava um rumo muito subjetivo, na medida em que não 
os conseguia agrupar por categorias bem fundamentadas ou 
arranjar um fio condutor sólido, pelo que optei por um trajecto 
alternativo. 
Numa segunda fase foi aplicada outra metodologia que viria a ser 
utilizada para o projeto. Para obter uma base de conhecimento 
consistente foram consultados dois autores fundamentais na 
História do Design. 
O primeiro foi Philip B. Meggs com o seu “History of  Graphic 
Design”. Este é uma referência a nível do Design gráfico, 
abordando vários designers e obras desde a época rupestre até à 
atualidade. O segundo foi Bernhard E. Burdek, com a “História, 
Teoria e Prática do Design de Produtos”. Num dos capítulos 
deste livro o autor faz uma pequena reflexão da história do 
Design desde o século XIX até ao início do século XXI, contudo 
para a minha investigação foquei-me apenas no século XX. 
Sendo dois nomes amplamente creditados, tomei-os como base 
para a minha análise histórica e para a criação de uma linha 
temporal que serviu de guia e ponto de partida para o projeto. 
Apesar do projeto se dedicar à área bidimensional do Design, foi 
relevante analisar também a área tridimensional para assim obter 
uma visão mais abrangente e completa do que aconteceu no 
século XX, visto que todas as áreas se influenciam mutuamente.

Processo inicial 

a. Metodologia
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Tal como referido anteriormente, através das duas obras foi 
possível desenhar uma linha temporal que unisse os movimentos 
do Design de Produto com os de Design Gráfico. Deste modo, é 
visível que todos os movimentos estão interligados entre si quer 
seja pelas influências, como pelo espoletar de um contra estilo 
ou até de um “contra-contra-estilo”, o que é natural, visto que 
faz parte da natureza humana procurar o seu equilíbrio em 
diferentes estruturas conceptuais e filosóficas. 
Pode, ainda, ser observado que alguns movimentos começam 
e estendem-se no tempo tendo repercussões até à atualidade, 
enquanto outros quebram e caem na linha temporal.
Após o estudo e análise da linha temporal, chegou-se à conclusão 
que seria interessante representar alguns dos movimentos 
sob a forma de um projeto editorial, ou seja, através da sua 
interpretação formal. 

A linha temporal e a seleção dos movimentos

Para isso, fez-se a seleção de algumas categorias com o propósito 
de serem usadas e interpretadas no projeto. O principal critério 
de seleção foi a capacidade de cobrir o maior número possível 
de décadas, ou seja, não serem todos da mesma época; outro 
critério foi a diferença formal entre os movimentos, procurei que 
não fossem demasiado semelhantes entre si para conseguir ter 
um resultado mais completo e diversificado; e por fim, o gosto 
pessoal. Consequentemente foram selecionados os seguimentos 
movimentos: a Bauhaus, Estilo Tipográfico Internacional (ao 
qual uni a Escola de ULM que aconteceu na mesma época) e os 
anos 60.
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Tal como referido anteriormente, através das duas obras foi 
possível desenhar uma linha temporal que unisse os movimentos 
do Design de Produto com os de Design Gráfico. Deste modo, é 
visível que todos os movimentos estão interligados entre si quer 
seja pelas influências, como pelo espoletar de um contra estilo 
ou até de um “contra-contra-estilo”, o que é natural, visto que 
faz parte da natureza humana procurar o seu equilíbrio em 
diferentes estruturas conceptuais e filosóficas. 
Pode, ainda, ser observado que alguns movimentos começam 
e estendem-se no tempo tendo repercussões até à atualidade, 
enquanto outros quebram e caem na linha temporal.
Após o estudo e análise da linha temporal, chegou-se à conclusão 
que seria interessante representar alguns dos movimentos 
sob a forma de um projeto editorial, ou seja, através da sua 
interpretação formal. 

A linha temporal e a seleção dos movimentos

Para isso, fez-se a seleção de algumas categorias com o propósito 
de serem usadas e interpretadas no projeto. O principal critério 
de seleção foi a capacidade de cobrir o maior número possível 
de décadas, ou seja, não serem todos da mesma época; outro 
critério foi a diferença formal entre os movimentos, procurei que 
não fossem demasiado semelhantes entre si para conseguir ter 
um resultado mais completo e diversificado; e por fim, o gosto 
pessoal. Consequentemente foram selecionados os seguimentos 
movimentos: a Bauhaus, Estilo Tipográfico Internacional (ao 
qual uni a Escola de ULM que aconteceu na mesma época) e os 
anos 60.
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A Bauhaus foi selecionada devido à sua identidade tão 
característica e facilmente identificável, assim como a sua 
influência intemporal. Para além de ter sido a primeira escola 
de Design, foi pioneira na união da arte com o Design para 
solucionar questões industriais. Possui, ainda influências de estilos 
anteriores, tais como dos construtivistas, das vanguardas, da De 
Stjil e da Deutscher Werkbund.
O Estilo Internacional foi selecionado por inicialmente ter linhas 
de pensamento da Bauhaus mas por ao mesmo tempo, ter sido 
capaz de se tornar bastante único e com ideias de funcionalismo 
e racionalidade que perpetuam até à atualidade. É interessante 
ver de que forma evoluiu um estilo que tem como base um 
movimento tão importante. 
Por fim, os Anos 60 são um movimento totalmente oposto aos 
referidos anteriormente. Discorda com o funcionalismo e a 
produção em massa. O seu objetivo principal é a subjetividade 
influenciada por fatores sociais, políticos e culturais e pela 
necessidade de quebrar com todas as normas. Este estilo 
proporciona liberdade total na exploração projetual.  
Em suma, com estes três movimentos existem inúmeras 
possibilidades interpretativas e uma grande variedade 
formal para a concretização do projeto. Tal como referido 
anteriormente, são capazes de cobrir várias décadas do século 
XX e a sua diferença entre si proporciona um resultado mais 
completo e um campo de abordagem formal mais extenso.
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Tal como referido anteriormente o projeto passa pela 
representação de alguns movimentos do século XX, tendo como 
objetivo ser capaz de os perceber e interpretar sob a forma de um 
projeto editorial que estará diretamente integrado na dissertação.
O projeto é composto por três capítulos: a Bauhaus, O Estilo 
Tipográfico Internacional e os Anos 60. Estes são diferenciados 
por elementos como: a escolha do “layout” e organização do 
conteúdo neste, as cores usadas, o tipo de papel, a colocação das 
imagens, o peso e o tamanho da fonte. 
A paginação é interpretativa, sendo uma das várias escolhas 
possíveis. Ao tomar um caminho foi necessário abandonar outro, 
o que não significa que exista apenas uma forma de realizar o 
projeto.
Assim, antes de passar à conceção do projeto foi usada mais 
uma metodologia para perceber como iria proceder à criação 
do mesmo, ou seja, se deveria seguir uma regra de criação ou 
basear-me na interpretação. 
Consequentemente, comecei por fazer a análise gráfica formal 
dos movimentos selecionados. Inicialmente foquei-
-me na grelha por ser a base da construção do “layout”. Para 
cada grupo foram selecionados vários designers para debruçar 
a análise. Deve ser realçado que os resultados obtidos foram 
consequência das escolhas, deste modo, se fosse analisado um 
outro grupo de designers, provavelmente o resultado seria 
diferente. Para isto, foram selecionados os autores mais citados 
nas obras literárias anteriormente referidas.
Contudo, após realizar a análise percebi que pretendia criar 
uma regra que servisse para todos os movimentos e que estaria 
a forçar normas, o que acabaria por colocar em causa os valores 
de alguns estilos, nomeadamente dos anos 60, onde havia 
bastante liberdade. Deste modo, o caminho interpretativo é mais 
consistente para a criação do projeto (em vez de optar por um 
caminho mais analítico).

Introdução ao Projeto

Fig. 54.
Herbert Bayer, Die 
neue Linie, Mai 
1930 (1930)

Fig. 55.
László Moholy-
-Nagy, Staatliches 
Bauhaus Weimar 
1919-1923 (1923)

Fig. 56.
László 
Moholy-Nagy, 
Bauhausbücher 
5, Piet Mondrian: 
Neue Gestaltung 
(1924)

Fig. 57. 
Joost Schmidt, 
Cartaz de 
exposição da 
Bauhaus (1923)

Fig. 58.
Herbert Bayer, 
Anbaumöbel, 
Entwurf: Walter 
Gropius, Prof. Dr. 
e.H (1930)
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Fig. 59.
Armin Hofmann, 
JA (1963)

Fig. 60.
Josef Müller-
-Brockmann, 
Weniger Larm 
(1960)

Fig. 61.
Armin Hofmann, 
Herman Miller 
Collection, Möbel 
unserer Zeit (1962)

Fig. 62.
Armin Hofmann, 
Form & Farbe 
(1951)

Fig. 63.
Théo Ballmer, 
Cartaz para 
uma exposição 
itinerante de 
normas industriais 
(1928)

Fig. 64.
Josef Müller-
-Brockmann, 5th 
Spring concert 
of the Acoustic 
Society (1953)

Fig. 65.
Armin Hofmann, 
Stadttheater Basel 
(1961)
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Fig. 66.
Milton Glaser, Dick 
Gregory on Poppy 
(1969)

Fig. 67.
Wes Wilson, The 
Association, 
Along Comes 
Mary, Quicksilver 
Messenger Service 
(1966)

Fig. 68.
Milton Glaser, 
Dylan (1966)

Fig. 69.
Wes Wilson, The 
Young Rascals, 
Sopwith Camel, 
The Doors (1967)

Fig. 70.
Milton Glaser,  
Lovin’ Spoonful 
(1967)

Fig. 71.
Wes Wilson, 
Grateful Dead, 
Junior Wells, 
Chicago Blues 
Band, and The 
Doors (1966)

Fig. 72.
Victor Moscoso, 
The Chambers 
Brothers (1967)

Fig. 73.
Wes Wilson, The 
Sound (1966)
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Na Bauhaus optei pelo formato A4, visto ser um formato 
“standard”. A grelha é composta apenas por 4 colunas dispostas 
de forma sóbria no espaço. Assim, o objetivo é ter um suporte e 
“layout” bastante comuns e simples, sendo que a disposição do 
seu conteúdo é que irá de encontro à faceta mais experimental da 
Bauhaus.

Fig. 74. 
Grelha 
construída para 
a interpretação 
da Bauhaus (pág. 
direita).
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A racionalidade e o rigor geométrico são 
duas características do Estilo Tipográfico 
Internacional. Apesar de Müller-Brockmann 
defender os formatos “standard”, achei 
que seria interessante optar pelo formato 
quadrangular. Ainda que não vá diretamente 
de encontro à sua ideologia, com esta opção 
posso explorar a geometria e simetria. A 
grelha é um quadrado dentro de um formato 
quadrangular. É composta por 12 colunas 
verticais e 11 horizontais formando módulos 
quadrangulares dentro das colunas. Esta grelha 
dá a possibilidade de dispor os elementos 
que compõe o “layout” de forma totalmente 
rigorosa. As margens são assimétricas para 
proporcionar dinâmica.

A grelha ideal para os anos 60 é composta 
apenas por uma linha que divide o “layout” em 
duas colunas e sem margens. Contudo, devido 
à necessidade de ter linhas condutoras para 
a colocação do seu conteúdo (pois não queria 
que fosse tudo completamente ao acaso), foram 
usadas duas guias para as dividir. Foi necessário 
colocar uma margem interior devido ao 
restringimento da encadernação da dissertação. 
Em suma, com este “layout” é possível obter 
toda a liberdade, experimentação e desordem 
que se vivia nos anos 60.

Fig. 75. 
Grelha 
construída para a 
interpretação do 
Estilo Tipográfico 
Internacional (pág. 
direita)

Fig. 76. 
Grelha 
construída para a 
interpretação dos 
Anos 60
(pág. direita).
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Quanto à tipografia cheguei à conclusão que 
deveria usar um tipo único que funcionará 
como narrador e como elemento de ligação 
entre todos os movimentos. Contudo o seu 
tamanho ou disposição no “layout” será 
a forma de fazer referência ao estilo em 
causa, assumindo, assim, as suas caraterísticas. 
Porém, os títulos e citações serão diferentes do 
narrador, sendo compostos por tipografias que 
se aproximem ao espírito da época. 
Deste modo, apesar da junção de fonte sem 
serifa com fonte serifada facilitar a leitura, 
o narrador deveria ser representado por 
uma fonte não serifada, visto que nos três 
movimentos são favorecidas as fontes sem serifa. 
De fato deveria ser valorizada a facilidade de 
leitura, pelo que normalmente as fontes sem 
serifa não são as mais adequadas para esta 
função, contudo o objetivo deste projeto é ser 
capaz de transmitir as características da época 
pelo que irei optar por fontes que se aproximem 
às suas ideologias. 

Frutiger

Assim, para o narrador foi selecionada a fonte Frutiger 
desenhada por Adrian Frutiger. Apesar de ser uma fonte sem 
serifa consegue ser legível em texto corrido e, como pretendido, 
não está ligada aos movimentos representados.

Futura

Helvetica

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy. 

Para a Bauhaus procurei uma fonte de formas claras, simples 
e angulares com linhas verticais e horizontais. Deste modo, a 
tipografia que mais vai de encontro a estas características é a 
Futura, criada em 1927 por Paul Renner. Esta é baseada em 
princípios geométricos e nos ensinamentos da Bauhaus.

No Estilo Tipográfico Internacional, a Helvetica e a Univers 
eram as fontes de eleição, visto serem associadas à ideia de 
modernidade. Assim, a fonte elegida foi a Helvetica, sendo que 
ainda é umas das fontes preferidas dos designers atualmente.  

Por fim, para os anos 60 foi decidido que a fonte deveria 
corresponder a apontamentos feitos à mão, visto que proporciona 
um toque manual e mais pessoal ao projeto. Nesta época as 
fontes eram feitas manualmente resultando em formas orgânicas 
e expressivas. 
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Para cada estilo foi selecionado um papel diferente. 
Ao observar os trabalhos gráficos da Bauhaus achei que seria 
interessante escolher um papel que tivesse pigmentação, visto 
que muitos destes tinham uma coloração. Esta coloração deve-
-se à tecnologia da época, visto que os processos de remoção da 
lenhina (composto que se não for retirado mais tarde dará cor 
ao papel) ainda estavam a ser desenvolvidos. Assim, no primeiro 
terço do século XX a produção da polpa de papel passava por 
ferver a madeira a altas pressões com ajuda da sulfite, contudo 
a sua acidez fragilizava o papel. A sua degradação era, também, 
acelerada pela poluição do ar e exposição à humidade (Smil, 
2005).
O Estilo Internacional valoriza a cor preta e branca. Deste modo, 
optei pelo papel IOR, devido à sua cor extremamente branca e a 
capacidade de realçar os pretos. 
Para os anos 60 achei que a melhor escolha seria um papel 
reciclado, visto que nesta época era bastante valorizada a 
ecologia. Assim, ao optar por um papel que está a ser reutilizado 
irei de encontro a estes valores. 
As cores corresponderão aproximadamente às cores usadas em 
cada movimento e por, fim, a forma é um resultado consequente 
da grelha. 
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“(Design) It is the
integration of 

technological, social, 
and economical 
requirements, 

biological necessities, 
and the psychological 
effects of materials, 

shape, color, volume 
and space: thinking in 
relationships (Moholy-

-Nagy, 1947).”

É necessário ter em conta que muitas questões 
relativas à forma eram condicionadas pelo 
contexto politico, social e económico, assim 
como pela evolução tecnológica de cada 
período. Consequentemente todos estes fatores 
influenciaram e restringiram as criações em 
cada estilo. Contudo, sendo este projeto de 
carácter interpretativo, feito num contexto 
histórico diferente do século XX e com recurso 
a outro nível tecnológico, em alguns momentos 
do projeto poderei fugir ao que se fazia na 
época, enfrentando a questão: se eles tivessem os 
meios atuais, como fariam os seus projetos? 
Em suma, toda a paginação é um paralelo do 
texto nele contido e do respetivo movimento 
retratado.
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antes de escrever sobre 
a Bauhaus é necessário 
enquadrá-la no seu 
contexto histórico, 
contudo, sendo um 
período entre guerras 
bastante complexo, 
será feita apenas uma 
pequena abordagem a 
este.
após a primeira grande 
guerra Mundial, a 
Alemanha encontrava-
-se dividida em dois 
extremos: a população 
que não percebia que o 
período pós-guerra tinha 
acabado em contraste 
com a população que 
procurava um novo estilo 
de vida. é, portanto 
neste clima social e 
político que surge 
a bauhaus. a escola 
possuía fortes influências 
dos movimentos da arte 
moderna o que fez com 
que surgissem aderentes 
das velhas academias de 
arte a protestar contra 
a bauhaus. assim, ao 
contrário da ousada 
arte moderna, como 
o expressionismo, o 
dadaísmo, o futurismo, 
o construtivismo, o 
cubismo e o purismo, as 
antigas academias de 
arte pretendiam orientar 
os designers para a 
manufatura “elitista” 
de nomeadamente: 
porcelana, mobiliário 
e tapeçaria (Meggs & 
Purvis, 2009).

6
5

em 1907 foi criada a deutscher werkbund, um grupo 
de arquitetos, designers e empresários alemães, 
entre os quais se encontravam peter behrens, walter 
gropius e mies van der rohe. este grupo tinha como 
objetivo unir artistas e artesãos com a indústria, ou 
seja, a cooperação entre a arte e a vida, contudo, 
esta ideia foi ofuscada por william morris, associado 
às arts&crafts. não obstante, esta tendência iria ser 
contrariada na américa que começara a glorificar a 
tecnologia e os novos materiais como o aço, o betão 
e o alumínio. assim, seguindo a ideia “form should 
follow function” de louis sullivan, os ideais funcionais 
da américa começaram a inspirar a europa (Meggs & 
Purvis, 2009).

a bauhaus pode ser dividida em dois períodos. o 
primeiro deu-se durante a sua presença em weimar, 
que devido a complicações políticas teve de encerrar 
e um segundo período em dessau. neste texto irei 
focar-me mais no período de dessau visto que foi a 
fase mais experimental e que mais abriu portas ao 
processo criativo, assim como à identidade da escola.

1924
gerrit rietveld

casa schroder

fig. 78

contexto histórico
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“its 
responsability is 
to educate men 
and women to 
understand the 
world in which 
they live and 
to invent and 
create forms 
symbolizing that 
world (Gropius, 1971).”
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em weimar, a bauhaus, possuía muitos dos pintores 
das vanguardas no seu corpo docente, nomeadamente 
paul klee e kandinski, transportando para a escola as 
suas ideias sobre a forma, a cor e o espaço. assim, era 
visível a predominância do azul, vermelho 
e amarelo, ou branco e preto. os designers desta 
escola recorreram frequentemente às formas 
elementares (como o triângulo, circulo e quadrado) 
nos seus projetos, não só a nível bidimensional, como 
é visível em inúmeros cartazes, assim como a nível 
tridimensional como é o caso do ballet triádico de 
oskar schlemmer. 

a bauhaus em weimar
gropius, procurou, 
ainda, artistas modernos 
familiarizados com a 
ciência e a economia para 
unirem a sua criatividade 
com o conhecimento 
prático dos artesãos de 
modo a obter um design 
funcional. 

assim, o quadro 
de professores 
em weimar era 
composto por: 
johannes itten, 
lyonel feininger, 
gerhard marcks, 
adolf meyer, 
paul klee, oskar 
schlemmer, 
wassily 
kandinsky e 
laszlo moholy-
-nagy (Bayer, 
1938).
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“these pedagogic 
methods insured 
a slow organic 
development and brought about 
the genuine unity of form which 
all the bauhaus products attained 
in later years (Gropius, 1971).”
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nos workshops eram enfatizados os métodos criativos, 
ou seja, cada individuo deveria encontrar 
o seu próprio caminho, o que gerava discrepância na 
forma dos produtos. contudo, em contraste com as 
outras escolas contemporâneas (onde os estudantes 
eram treinados para aprender a partir de formas 
já existentes de determinados produtos) a bauhaus 
valorizava a originalidade, assim como a ligação da 
forma com a função (Bayer, 1938).

a 1 de abril de 1925 a bauhaus em weimar foi 
encerrada pelos nazis (E. Burdek, 2006).
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no outono de 1926 a bauhaus abriu as portas em dessau, onde desenvolveu a 

sua identidade com influências mais evidentes do construtivismo e da de stjil. os 

projetos de mobiliário, arquitetura funcional, equipamentos urbanos e tipografia 

viriam a influenciar toda a vida do século XX. pela segunda vez é escolhida uma 

cidade da província alemã, sendo que a estrutura cívica, a vitalidade espiritual e a 

proximidade à natureza (longe de distração) criavam uma atmosfera favorável ao 

trabalho (Bayer, 1938).

o sistema dual de artista e artesão foi abandonado sendo 

que o “artista” ou designer passa a conter em si o conjunto de conhecimentos 

necessários para a produção do artefacto, resultando em novas ideias, 

nomeadamente para o mobiliário de aço, tipografia 

moderna e layouts, em suma, para todas 

as áreas do design (Bayer, 1938). de 

forma geral, o corpo docente da escola 

manteve-se igual e ex-alunos 

foram nomeados 

professores.

ao contrário do ensino da época, o curso não tinha como objetivo copiar ou repetir outros designers, pelo contrário, enaltecia a experimentação e o treino autónomo através de um “pensamento construtivo
 (Bayer, 
1938).”

tal como em weimar, após 
o curso preliminar, os 
alunos podiam frequentar 
um dos workshops, 
sendo eles de: mobiliário, 
metais, tipografia, 
fotografia, tecelagem, 
pintura em paredes, 
escultura, representação 

e o curso de 
kandinsky.

este método de ensino 

permitiu que a escola se 

torna-se especial, visto 

que dava a possibilidade 

de libertar a 

criatividade dos 

alunos. ao estimular a 

experimentação fez com 

que gerassem artefatos 

novos e interessantes que 

viriam a mudar o que era 

compreendido como design.

o curso de josef 

albers valorizava 

a economia 

da forma e a 

aprendizagem por meio 

da observação e do 

manuseamento livre 

dos materiais sem fins 

projetuais. 
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apesar da bauhaus 
ser conhecida pela 
ligação da forma 
com a função, 
há claramente 
um forte cariz 
experimental.

apesar de não ter 

existido nenhum workshop 

de fotografia até 1929, esta teve sempre 

muita importância no trabalho da bauhaus. moholy-nagy 

incentivou a consideração de problemas fotográficos e estimulou os 

estudantes a fazerem os seus próprios testes, assim como 

a preocuparem-se com novos problemas de espaço. 

moholy-nagy gerou novas possibilidades fotográficas tais 

como: “bird’s eye, worm’s eye view”, efeitos negativos, 

dupla exposição, dupla impressão, microfotografia 

e ampliações. a fotografia não era só um fim, 

mas também era aplicada em “layouts”, cartazes 

e em tipografia. a fotografia aplicada permitia a 

expressão de ideias objetivas, não 

requeria interpretação por parte do comunicador 

e tornava o recetor mais apto para criar a sua 

própria opinião (Bayer, 1938).

moholy-nagy procurava 

experienciar o espaço, 

tal como se experienciam 

cores e tons. pretendia 

que a arquitetura 

fosse considerada um 

componente orgânico, 

uma criação governável 

para o domínio da vida.

“photography, which offers us a broad 
and powerful means of 
communication; emphatic 
contrast and variations in typographical layout, including the bolder 

use of color (Bayer, 1938).”
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europaisches 
knstgewerbe

1927
herbert bayer

fig. 87
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die neue linie, 
september 1929
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a oficina de bayer era ainda caraterizada pelas 
linhas funcionais e construtivistas onde a forma 
acompanhava a função. fazia uso da composição 
alinhada à esquerda, desalinhada à direita e sem 
justificação. privilegiou contrastes entre tamanho 
e peso de tipos, usados para estabelecer hierarquia 
visual, obtida através da análise antecedente do 
conteúdo. eram usadas barras, filetes, pontos 
e quadrados para subdividir o espaço, unificar 
elementos diversos, conduzir o olhar do observador 
e chamar à atenção para pontos importantes. 
predominavam as formas elementares a preto. as 
composições tinham dinâmicas verticais, horizontais 
e por vezes ligeiramente inclinadas para a diagonal. 
bayer desenhou a fonte universal que foi usada em 
dominância na bauhaus. esta reduzia o alfabeto 
a formas claras, simples e racionalmente construídas. 
feita com base em arcos, ângulos e linhas verticais 
e horizontais (Meggs & Purvis, 2009). 

segundo bayer, a escrita em caixa 
baixa era mais rápida e mais fácil 
de dominar. esta permitia que as 
máquinas fossem mais baratas 
porque a sua construção era mais 
simples, assim como a impressão 
mais barata, visto que as caixas de 
fontes mais pequenas permitiram 
poupar espaço e dinheiro.

no design de bayer é notável 
a clara influência do design 
russo construtivista, onde 
também eram usados 
ângulos acentuados em tons 
vermelhos e pretos. 
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em 1931 o partido nazi dominou 
o conselho de dessau e em 
1932 cancelou o contrato dos 
docentes, o que resultou no 
encerramento da escola a 10 de 
agosto de 1933. a perseguição do 
partido nacional-socialista levou 
à fuga dos professores, artistas 
e intelectuais para os eua (E. 
Burdek, 2006).
apesar da escola ter fechado, 
as suas obras e influências 
estendem-se para além dos 
anos em que esteve aberta. 
os problemas levantados pela 
bauhaus foram debatidos pelo 
público através de aulas, livros, 
exibições e revistas, permitindo 
manter os tópicos vivos para 
além do meio académico. os 
métodos ensinados na bauhaus 
influenciaram outras escolas, 
sendo que os antigos estudantes 
viriam a lecionar noutras 
instituições espalhadas por todo
o mundo (Bayer, 1938).

professores 
da bauhaus

dessau

8
2

fig. 94

josef albers em 
black mountain 
college

1944

a nova 
bauhaus

1937
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O Estilo Tipográfico Internacional teve origem na 

Suíça e na Alemanha durante a década de 50. Tal 

como a Bauhaus, nasceu numa era pós-guerra sendo 

acompanhado pelo aumento do comércio, o que 

permitiu que corporações internacionais operassem 

em vários países. Havia um novo crer na ciência, 

na objetividade, na ideia de que havia modelos 

perfeitos e válidos para todos independentemente 

da cultura ou geografia, nomeadamente: a nível 

arquitetónico, onde a arquitetura de Le Corbusier 

respondia à necessidade do Ser Humano, através 

de uma ideia e forma onde a casa se tornava uma 

“máquina para habitar”, sem qualquer carga cultural 

ou geográfica, tornando-se no modelo perfeito para 

viver, podendo, ainda, ser autossuficiente; e mais 

tarde a nível gráfico através dos pictogramas de OTL 

Aicher cujo objetivo era serem claros e facilmente 

percebidos independentemente do país, gerando 

uma linguagem universal.

Esta ideia levou à demanda pela pureza 

comunicativa, valorizando os formatos multilingues e 

os pictogramas, de modo a possibilitar que pessoas 

do mundo inteiro fossem capazes de perceber as 

informações. Deste modo, foram destacadas as 

formas elementares que tinham como propósito 

expressar ideias complexas de modo claro e objetivo, 

como se de uma ciência exata se tratasse (Meggs & 

Purvis, 2009).
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Ernest Keller focou-se na resolução 

de problemas do Design através 

do conteúdo. Optou por um estilo 

discreto através do uso de formas 

geométricas simplificadas e de tipos 

expressivos de cores contrastantes e 

vibrantes (Meggs & Purvis, 2009).

Théo Ballmer fez uso da grelha 

aritmética como meio de construir 

formas através de alinhamentos 

verticais e horizontais.

Anton Stankowski uniu a ciência e a 

técnica para compreensão do Design, 

assim ao entender o conteúdo que 

deve ser apresentado, tornou-se capaz 

de criar formas que representem 

conceitos científicos. 

Cada um destes explorou o 
Design de forma ligeiramente 
diferente. Contudo, sendo o 
pensamento matemático e o 
uso das grelhas modulares um 
elemento tão presente em todo o 
estilo internacional, este pode ser 
considerado o ponto de ligação 
entre eles.

Entre os pioneiros 
do Estilo Tipográfico 
Internacional, 
encontram-se: Ernest 
Keller, Théo Ballmer, 
Max Bill e Anton 
Stankowski (Meggs & 
Purvis, 2009).

Max Bill usou a construção aritmética, 

através de elementos visuais puros 

e matematicamente exatos. Dividiu 

o espaço em partes harmoniosas 

através de grelhas modulares e da 

equalização de relações contrastantes 

e complementares. A sua fonte 

de eleição foi a Akzidenz Grotesk 

(peso médio). Envolveu-se, ainda, 

no planeamento do currículo para 

a Escola de ULM (Alemanha) e fez 

parte da direção da escola desde a sua 

fundação em 1953 até 1956 (Meggs & 

Purvis, 2009).
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“In contemporany 
typography white is 
not merely a passive 
background for 
typographical symbols 
(Ruder, 1977).”

O Design de Odermatt era 

caracterizado pelos tons 

monocromáticos que proporcionavam 

impacto visual através da orquestração 

visual do espaço e figura. Assim, por 

meio do dinamismo e da fotografia 

o designer transmitia informações 

sucintas e eficientes. A fotografia 

era simples contudo era capaz de 

transmitir drama e impacto. Deste 

modo, Odermatt pretendia chamar à 

atenção e fazer apelo aos instintos do 

consumidor através da apresentação 

limpa, objetiva e simples de memorizar 

(Meggs & Purvis, 2009).

Segundo Emil Ruder a forma deveria 

seguir a função, sendo que o Design 

deixava de ter propósito se não 

possuísse sentido comunicativo. 

A legibilidade era a preocupação 

dominante e era dada importância aos 

espaços negativos ou não impressos, 

incluindo, até, os espaços entre as 

letras e dentro delas (Meggs & Purvis, 

2009).

No apogeu do movimento foi possível 

destacar quatro designers que 

influenciaram fortemente o estilo 

tipográfico internacional: Armin 

Hofmann, Josef Müller-Brockmann, 

Odermatt e Emil Ruder. 
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A apresentação objetiva e impessoal marcou o 

trabalho de Josef Müller-Brockmann. Este fazia uso 

de fotografias neutras que transmitiam impacto 

através da sua escala e do ângulo da câmara. 

Brockmann uniu a tipografia às imagens, sendo 

que por vezes as palavras eram usadas na vertical 

para enfatizar o poder do texto ou palavra. A 

forte geometria das grelhas, fez com que se desse 

a rejeição das fontes geométricas, valorizando, 

portanto, os tipos não geométricos tal como a 

Neue Haas Grotesk. Por vezes, Brockmann usava 

palavras coloridas em textos curtos para enfatizar a 

mensagem (Meggs & Purvis, 2009).

Apesar de o seu trabalho ter cunho impessoal 

aos olhos do observador, na verdade é bastante 

pessoal, visto que todas estas características 

únicas do seu trabalho criaram um carácter tão 

próprio e singular, o que fez com que se tivesse 

tornado tão conhecido e reconhecido. 

Armin Hofmann tinha presente a estética 

modernista do ponto, linha e plano onde as partes 

eram unificadas para obter harmonia dinâmica, 

nomeadamente o contraste de luz e sombra e de 

linhas curvas com retas (Meggs & Purvis, 2009).
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Fig. 100. Armin Hofmann, Giselle 
(1959)

Fig. 101. Armin Hofmann Stadt, 
Stadt Theater Base (1963)

Fig. 102. Josef Müller-Brockmann, 
Der Film (1960) 

Fig. 103. Armin Hofmann, Requiem 
(1993)

Fig. 104. Josef Müller-Brockmann, 
Um gesto cordial pode evitar 
acidentes (1954)

Fig. 105. Emil Ruder, Die gute 
form (1958)

Fig. 60. Josef Müller-Brockmann, 
Weniger Larm (1960)

Fig. 106. Emil Ruder, NeueBauten, 
(1954)
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“The counter or interior “white” 
also shares in the form of a letter, 
and the type designer must 
constantly balance form and 
counterform when drawing 
(Ruder, 1977).”

De forma geral, uma das características mais 

evidentes deste estilo foi o uso de fontes sem 

serifa, com variações de pesos e a substituição da 

nomenclatura por números. Eram, ainda, dividas em 

regular, itálico e bold. Entre as fontes mais utilizadas 

encontravam-se a Univers (cuja coerência entre a 

linha de base a altura do x permitia a mistura das 27 

variações da fonte), a Akzidenz Grotesk e mais tarde 

a Helvetica. Estes tipos tornaram-se dominantes 

devido às suas formas bem definidas e por fazerem 

contraste com as grelhas geométricas, evidenciando 

mais uma vez a rejeição das fontes geométricas. 

Eram, ainda, misturados os vários tamanhos dos 

tipos intercalados com contrastes e texturas (Meggs 

& Purvis, 2009).

Desta forma, torna-se caricato como era gerado 

um paradoxo, ou seja, a tipografia usada não 

seguia o rigor geométrico e a frieza usada na 

grelha das páginas, pelo contrário escolhiam 

os tipos desenhados com “sensibilidade” para 

contrastar as sensações. 
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“Just as in nature systems 

of order govern the growth 

and structure of animate 

and inanimate matter, so 

human activity itself has, 

since the earliest times, been 

distinguished by the quest for 

order. Even the most ancient 

peoples created ornaments 

with mathematical forms of 

great beauty (Müller-Brockmann, 1999).”
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Contudo, deve ter-se em conta 

que são tempos completamente 

diferentes da Bauhaus com 

outro desenvolvimento a nível 

tecnológico, o que permitiu 

que atingisse este nível prático 

científico e tecnológico.

A escola de ULM não só influenciou a teoria, prática 

e ensino do Design, como também a comunicação 

visual do estilo internacional. Apesar de inicialmente 

seguir uma linha de pensamento próxima da 

Bauhaus, valorizando o funcionalismo do Design, 

mais tarde, a escola começou a focar-se na ligação 

da ciência com a tecnologia, valorizando disciplinas 

como a ergonomia, matemática, economia e física. 
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A escola valorizava a prática 

complementada pela teoria o que 

proporcionou mais valor à indústria do 

Design. Assim, a produção “standard” 

e racional permitia a produção em 

massa, fazendo com que a escola 

ganhasse sentido comercial (E. Burdek, 

2006).

Possuía cunho geométrico e 

matemático onde formas racionais, 

fortes e construtivas eram valorizadas. 

Distanciou-se do ornamento nos 

objetos de uso, criando uma fronteira 

entre a arte e o Design, sendo que 

ainda hoje padecem destas ideias tão 

fechadas. 

Dedicou-se à metodologia do Design, 

visto que os problemas deste estavam 

a tornar-se demasiado complexos para 

serem tratados de forma intuitiva e 

porque acreditava que todas as escolas 

podiam seguir o mesmo modelo ou 

metodologia (E. Burdek, 2006).
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O Estilo Tipográfico Internacional foi capaz de 

se expandir para novas fronteiras, tornando 

o Design numa ferramenta lógica para grandes 

organizações, como é o caso do Design 

corporativo e de sistemas de identificação 

visual. 

Para além do Design gráfico, o estilo 

internacional manifestou-se noutras áreas como 

na arquitetura, contudo viria a ser acusado de 

ser um estilo frio e despersonalizado, o que 

deu origem a movimentos que pretendiam 

contrariar este estilo (Meggs & Purvis, 2009).
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A Guerra do Vietname teve início em 1954 e só 
terminou em 1973. Foi um conflito longo, dispendioso 
e que gerou a divisão entre o governo comunista 
do Norte do Vietname e Sul do Vietname (unido aos 
Estados Unidos) (Editors, 2009). O desejo pelo fim da 
Guerra levou a que estudantes saíssem das suas casas 
e se agrupassem em grandes números para protestar. 
Muitos destes protestos eram pacíficos, contudo em 
alguns casos os estudantes colocaram a sua vida em 
risco para que a sua voz fosse ouvida (Editors, 2018). 

Em Maio de 1968, França paralisou com a 
maior greve na Europa desde a Segunda 
Grande Guerra Mundial. Esta pretendia 
combater a sociedade opressiva e hierárquica 
liderada pelo general Gaulle, gerando assim 
uma revolução lenta e incremental, o que 
fez com que Gaulle perdesse o seu poder na 
política e se retirasse (Canter & Lane, 2018).

A Revolução Cubana foi um movimento armado 
em Cuba liderado por Fidel Castro, que derrubou o 
governo de Fulgencio Batista no dia 1 de janeiro de 
1959. Apesar de Fulgencio ter sido eleito presidente 
democraticamente, a sua presidência foi marcada por 
corrupção e violência o que levou à emergência de um 
“Exército Rebelde”. Este depôs o seu governo através 
da brutalidade e de estragos na indústria que afetaram 
a economia cubana (The Editors of Encyclopaedia 
Britannica, 2019).

A Primavera de Praga foi o período de liberalização da Checoslováquia 
em 1968, liderado por Alexandr Dubcek, líder do partido comunista. 
Pretendia estabelecer um novo modelo de socialismo, removendo 
o controlo do estado sob a indústria, proporcionando liberdade de 
expressão. Tentou restabelecer a democratização do governo e estas 
ações geraram quatro meses de liberdade (a Primavera de Praga). 
Contudo, esta atitude foi vista como uma contrarrevolução, fazendo 
com que o país fosse ocupado pelas forças armadas soviéticas e Dubcek 
deposto do seu cargo (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018).

Os movimentos de libertação da mulher 
pretendiam romper com a feminidade 
exagerada e desesperada que era 
considerada ideal para as mulheres. O 
debate sobre o “status” das mulheres 
teve início em 1961 com a comissão do 
Presidente John F. Kennedy, sendo que em 
1966 foi criada a “National Organisation 
for Women”. Pretendia-se combater a 
desigualdade salarial, a igualdade de 
oportunidades e educação, assim como 
o direito à contraceção gratuita e ao 
aborto. Estes movimentos deram origem 
a mudanças na vida das mulheres até à 
atualidade (Cochrane, 2013).

Na década de 60 emergiu a 
contracultura hippie caracterizada 
pela rejeição da cultura 
“mainstream” Americana e pela 
sua forma distintiva de rebelião. Os 
hippie ouviam folk e rock, vestiam 
cores coloridas e fortes, usavam o 
cabelo e barba longa, consumiam 
LSD e eram maioritariamente 
compostos por jovens brancos 
de classe média, alienados da 
sociedade e dos padrões de 
normalidade (Pruitt, 2019).
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Assim, ao usar o Design 
como uma ferramenta em 
favor da sociedade é visível 
preocupação em relação à 
atualidade (Meggs & Purvis, 
2009).
Esta mudança social levou 
à alteração do indivíduo 
e das suas circunstâncias 
particulares, tendo como 
consequência um Design que 
tenta responder ao gosto 
popular. 

Consequentemente deu-se 
a crítica ao funcionalismo, 
nomeadamente ao estilo 
internacional acusado de 
ser opressor e violador 
da psicologia humana. O 
ângulo reto, a objetividade 
e a falta de cor “constituíam 
um Design falso”, levando 
o designer a ambicionar as 
formas orgânicas compostas 
por cores ricas em contraste 
com atributos ao acaso (E. 
Burdek, 2006).
Assim, a imagem conceptual 
transmitia não só informação 
narrativa mas, também, 
ideias e conceitos.

O design gráfico começou 
a ser aplicado como 
solucionador de problemas, 
ou seja, de modo a apelar 
o cidadão para assuntos 
sociais e políticos. Também 
nesta época, as academias 
começaram a perceber 
a importância social da 
comunicação como um meio 
verbal.

O conteúdo possuía um tema 

e o Design estava preocupado 

com o projeto total no espaço 

(que trata palavra e imagem 

de forma integrada), criando as 

suas próprias afirmações. 

A segunda metade do século 

XX é, também, caraterizada 

pela explosão da cultura da 

informação, ou seja, o designer 

tinha a seu dispor uma 

biblioteca de formas e imagens 

que se tornaram na principal 

fonte de inspiração. 

Contudo, estas fronteiras não existiam apenas entre a arte e o Design, visto que também estavam ligadas à sociedade, à política e a ideias. Assim, como referido anteriormente, os designers faziam uso da história da arte e do design gráfico, sendo usada como reportório formal e conceptual, resultando numa multiplicidade de ideias 
no seu trabalho.O avanço na tecnologia promoveu alterações em todos os campos, incluindo na impressão. Assim, as mudanças no papel, fotografia e produção fizeram com que os designers mudassem a sua atitude.

Destacaram-se movimentos 

artísticos do século XX 

como: o cubismo e as suas 

configurações espaciais; 

o surrealismo e as suas 

justaposições, deslocações 

e mudanças de escala; o 

expressionismo e a cor pura; 

o fauvismo; a arte pop e a 

reciclagem de imagens dos 

meios de comunicação em 

massa, assim como das BD’s. 

Deste modo, não era possível 

identificar as fronteiras entre 

as artes plásticas e o design 

(Meggs & Purvis, 2009).

Apesar de na década de 60 já existirem computadores, os designers preferiram continuar a trabalhar em papel. Os hábitos de trabalho foram diversificados, não por causa das técnicas mas devido a fatores sociais e políticos, tornando-se num Design socialmente crítico.Deste modo em vez de focar--se apenas nas mensagens comerciais, o Design passou a transmitir também mensagens sociais.



Nos anos 60 a Califórnia vivia uma 
atitude “underground” liderada por 
jovens que se opunham à sociedade 
convencional, ou seja a cultura 
hippie em busca do movimento 
de paz e ecológico. Esta associava-
-se a valores ligados ao rock e às 
drogas psicadélicas. Deste modo, 
os designers autodidatas (que 
assumiam o controlo do processo 
desde a criação à impressão), 
criavam cartazes psicadélicos com 
o objetivo de divulgar os eventos 
associados a esta cultura. Os 
cartazes pretendiam transmitir as 
experiências percetuais intensas da 
música barulhenta, dos espetáculos 
de luz e das LSD. Dissolviam 
o ambiente em campos pulsantes 
de cores, através de formas em 
redemoinho, letras arqueadas 
e distorcidas até à sua ilegibilidade, 
sendo frequentemente impressas 
em cores complementares de 
valor próximo ou a preto e branco. 
A vibração ótica era, ainda, 
transmitida pela equivalência de 
elementos positivos e negativos, 
como o espaço entre as letras, 
balançados com a sua própria forma 
exterior. As fontes eram orgânicas 
e expressivas, aproximando-se de 
um novo ecletismo suportado pelas 
tecnologias baratas. A impressão 
realizada a “offset” proporcionava 
a criação de transparências 
e distorções que concediam 
inovação visual (Hollis, 1994).
É ainda interessante perceber 
que o “baby-boom” foi um fator 
importante para a divulgação deste 
Design nos anos 60, ou seja, nesta 
época o grupo social dominante 
era composto pelos mais jovens, 
pelo que a sociedade deixou de 
ser dominada pelos adultos. Os 
jovens começaram a frequentar 
os concertos de rock de bandas 

rebeldes, tais como os Beatles 
e Rolling Stones que divulgavam 
a nova cultura e valores. Em suma, 
a rebeldia dos mais novos levou 
à valorização deste tipo de Design 
completamente contra as regras da 
sociedade. 
Um dos designers que mais se 
destacou nesta época foi Milton 
Glaser. Este mantinha constantes 
soluções inovadoras aliadas 
à exploração de técnicas diferentes. 
Fez uso de recursos espaciais 
e imagens do surrealismo, usando 
letras tipo “display” que mais tarde 
se transformaram em alfabetos 
completos (Meggs & Purvis, 2009).
Um dos seus trabalhos mais famosos 
é o cartaz de Bob Dylan, onde 
a silhueta preta com cabelo de cores 
claras demonstraram 
a inspiração nas curvas fluidas 
e sinuosas da arte nova. Este fazia 
uso da cor intensa, sem dimensões 
3D e foi capaz de sintetizar diversos 
recursos, integrando informações 
figurativas e textuais através de 
soluções inesperadas. Milton Glaser 
fez parte dos Push Pin studios. 
Outros designers importantes deste 
movimento foram: Victor Moscoso, 
Wes Wilson, Peter Max e David 
Lance Goines (Meggs & Purvis, 
2009).
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O assassínio de Che Guevara e de Martin Luther 
King, os eventos a Maio de 1968 em Paris e a 

invasão Soviética à Checoslováquia, levaram a que 
os estudantes assumissem um papel político social 

ativo, usando as ruas para se manifestar 
e recorrendo, por vezes, à violência. 

As manifestações eram apoiadas pelos cartazes 
que provocavam impressão dramática e indelével.  

Os confrontos contra a política davam origem 
aos “slogans” presentes nos cartazes que 

funcionavam como arma de propaganda para 
estimular o protesto (Hollis, 1994).

Os estudantes eram autodidatas e faziam uso da 
técnica serigráfica, visto ser mais económica. Por 

vezes a impressão era feita numa só cor, ou 
a preto e branco. A tipografia era feita à mão e as 

suas silhuetas com pincel, levando a questionar 
a técnica complexa da criação de imagens. 

O Design afastou-se dos interesses comerciais, 
pelo que deixou de ser uma arma para estimular 
ou publicitar o consumo e passou a estar ligado a 
conceitos políticos. Os cartazes tornaram-se armas 

para convocar o desarmamento e a paz. 



A revolução cubana deu-se 
em 1959. O cartaz foi um fator 

dominante durante a revolução, 
visto ser um dos principais 

meios para anunciar eventos, 
chamar multidões e proclamar 

conquistas revolucionárias. 
Antes da rebelião os cartazes 
não possuíam cariz comercial 

e a publicidade era controlada 
por um estúdio do governo: 

“Intercomunicaciones”.  
Contudo, após a revolução 

o designer não seguia a ideologia 
estética, pelo contrário aplicava 

e inspirava-se no ecletismo, 
sendo que a técnica utilizada 
era simples (por necessidade 

económica), recorrendo 
à serigrafia por ser uma técnica 

manual e barata. Mais uma 
vez as cores eram planas, sem 

meios-tons e as fontes sem serifa 
(Hollis, 1994).

Os cartazes eram usados para 
exportação e os jornais que até 
ao momento só eram acessíveis 

à elite, passaram a ser publicados 
para um público-alvo inferior, 

com o objetivo de contrariar 
a iliteracia e provocar alterações 

no país através do design gráfico 
(Hollis, 1994).



III. Conclusão



A junção da prática com a teoria permitiu-me projetar sem 
esquecer a dualidade máxima desta investigação que passa por 
ser capaz de desenhar o presente com base no passado e pensar 
o passado com base no presente. Assim, o designer pode ser visto 
como um eterno aprendiz que não se limita a esboçar de forma 
intuitiva mas como alguém capaz de estudar, compreender 
e interpretar. O designer não deve focar-se apenas na atualidade 
mas ser capaz de direcionar o seu olhar para outras linhas 
temporais. Assim, será capaz de tirar o máximo partido do 
legado deixado pelos grandes mestres, com vista a potencializar 
o seu projeto, o que não implica que deixe de parte a sua 
subjetividade e individualidade enquanto projetista. 
O resultado final desta dissertação é um artefacto onde é 
possível ver, mesmo sem ler, um transmissor de conhecimento 
multimodal. 

A expectativa do projeto passava por estudar, pensar, interpretar 
e criar no âmbito do design editorial e da história. Assim, 
a primeira questão que surgiu foi: como posso pegar no 
conhecimento de grandes designers e torná-lo em algo meu?
Não poderia passar ao projeto sem uma base fundamentada de 
investigação histórica, deste modo o tempo que demorei 
a estudar a história pareceu-me longo e interminável, contudo 
acabei por perceber que após ter esse conhecimento, o projeto se 
desenvolveria com mais naturalidade, fluidez e coerência. 
Depois de realizar o projeto apercebi-me que poderia ter tomado 
dois caminhos: por um lado poderia ter sido alguém exemplar 
e rigoroso na criação do “layout”, que valoriza a técnica e pensa 
de forma aprofundada todos os elementos que o compõe; por 
outro, poderia ter sido mais interpretativa, passando uma ideia 
figurativa do conhecimento adquirido. Tendo-me focado mais no 
lado rigoroso, surgiu a questão: quero fazer tudo certo ou arriscar 
e fazer algo mais? Senti que o resultado tinha sido demasiado 
“limpo” e apesar de conter o desejado lado interpretativo, 
poderia ter assumido um nível mais profundo. Daí uma nova 
questão: como posso voltar a pegar no projeto e nas ideias dos 
designers e tornar em algo ainda mais subjetivo e atual?
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Sinto-me bastante satisfeita e realizada com esta 
dissertação, visto que consegui corresponder ao 
que eu procurava. 
Pretendia desafiar-me num campo que tinha 
explorado pouco ao longo do meu percurso 
académico e sinto que através deste projeto 
aprendi imenso, não só a nível prático como 
a nível conceptual. Permitiu que me tornasse 
numa designer com mais conhecimento 
e cultura sendo algo que será sempre útil 
à concretização de qualquer projeto futuro, visto 
que há ideias retiradas de cada movimento que 
são intemporais e a base para um artefacto de 
sucesso.  
Por fim, o conceito desta dissertação pode ser 
aplicado e expandido a outras áreas do design, 
nomeadamente a nível identitário e tipográfico, 
como vemos no caso de estudo de Sascha Lobe, 
em produtos e até no design de interação. 
Assim, enquanto base de pensamento coerente 
apenas será necessário mudar o suporte para 
a realização de um projeto diferente mas com 
o mesmo pensamento ou objetivo.  

O projeto é composto por vários pontos-chave: a grelha, 
a tipografia, a cor, a relação entre imagem texto e “layout” 
e por fim o papel. Então se tivesse de refazer este projeto o que 
experimentaria manter ou mudar?
A grelha é um elemento que manteria visto que representa bem 
as ideias da época e nunca deixa de ser atual. Quanto à tipografia 
não mudava a escolha mas talvez alterasse a forma como jogo 
com os pesos dela, tentaria ser mais experimental na variação 
de pesos e tamanhos. As cores vão de encontro ao que era usado 
em cada estilo mas talvez pudesse arriscar e aplicar outros tons 
que não fossem tão rigorosos em relação aos utilizados em cada 
época mas que ao mesmo tempo não estivesse a desrespeitar os 
seus ideais. Quanto à relação entre imagem, texto e “layout”, 
poderia ser mais experimental, ter manipulado mais as colunas 
e a disposição dos ele-mentos nestas. Fazer mais sobreposições 
ou mexer nos ângulos assim como a sua disposição na página. 
Ao estar a fugir um pouco às regras dos estilos e aos seus ideais, 
estaria a levar o projeto para um caminho bastante subjetivo, 
sendo que talvez tivesse obtido um resultado mais pessoal 
e atual. Por outro lado, corria o risco de estar a fugir demasiado 
ao conceito inicial que consistia em não abandonar os ideais 
e formas dos movimentos. O objetivo deste projeto não passava 
por criar um novo estilo com base num dos estilos selecionados, 
mas sim ser capaz de o perceber e usar como ponto de partida 
para um projeto. Penso que o meu projeto foi capaz de responder 
ao pretendido.

“If you can design 
one thing, you can 
design everything. 
(Vignelli, 2004).”
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Capa de De Stjil 
El Lissitzki (1922)
Fonte: en.wahooart.com/Art.nsf/O/8XXUMN/$File/El-Lissitzky-Book-cover-
for-_Suprematic-tale-about-two-squares_.JPG
a 

Fig. 9. 
Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray, 
and Blue 
Piet Mondrian (1921)
Fonte: www.piet-mondrian.org/images/paintings/composition-with-large-red-
plane-yellow-black-gray-and-blue.jpg a
a 

Fig. 10. 
Oppressed peoples of the whole world 
Gustav Klutsis (1924)
Fonte: d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=width&s-
rc=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2FdIys_BH7cm8B-
tO3ph6XSyg%2Flarger.jpg&width=1200&quality=80
a 

Fig. 11. 

Books (Please)! In All Branches of Knowledge 
Alexander Rodchenko (1924)
Fonte: cdn-images-1.medium.com/max/1200/1*OlS1Sx_VvuABZw7D8jUK_w.
jpeg

Fig. 12. 

The Stairs 
Alexander Rodchenko (1930)
Fonte: soundsofatiredcity.com/wp-content/uploads/2015/03/alexander_rodchen-
ko_stairs_1930.jpg  
Edição por: Rita Sequeira
a

Fig. 13. 

Bauhaus Ausstellung Weimar Juli, August - 
September  
Herbert Bayer (1923)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMyMjEyMiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=2aaa4ccbe7469dd3
Edição por: Rita Sequeira  

Fig. 14. 

Cartaz de exposição da Bauhaus  
Joost Schmidt (1923)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjQwMDc5NCJdLFsicCIsImNvbn-
ZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=6cf28ed-
ae06c5114
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 15. 

Der Berufsphotograph 
Jan Tschichold (1938)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIxMDk5MiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=433929d85f38f2d6

Fig. 16. 

Ferro de engomar 
Henry Dreyfuss(1948)
Fonte: www.efimera.org/assets/images/411.jpg
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 17. 

Cigarros Lucky Strike
Raymond Loewy
Fonte: i.pinimg.com/originals/f0/ed/98/f0ed986af1188bc90597a2c5202bda95.jpg
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 18. 

Airstream Trailer 
Wally Byam 
Fonte: airstream.name/files/2013/09/airstream_name_wolly_byam_005.jpg
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 19. 

Banco
Alvar Aalto (1930)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjE3MTA1OCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=80b3bb9f7087eb62
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 20. 

Neue Wirtshausschilder 
Emil Ruder (1962)
Fonte: www.emuseum.ch/internal/media/dispatcher/79263/
preview;jsessionid=435DB165B09A317D0B6D5771ECE11937

Fig. 20. 

Neue Wirtshausschilder 
Emil Ruder (1962)
Fonte: www.emuseum.ch/internal/media/dispatcher/79263/
preview;jsessionid=435DB165B09A317D0B6D5771ECE11937

Fig. 21. 

Herman Miller Collection, Möbel unserer Zeit 
Armin Hofmann (1962)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIxMTcxMyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=645cb4146d69b4b1

Fig. 22. 

Young Bloods, The Youngbloods, The Other Half, 
Mad River 
Victor Moscoso (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMzOTQ1OSJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=130e9e888cfeae65

Fig. 23. 

Junior Wells and His Chicago Blues Band 
Victor Moscoso (1966)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMzOTQ0OCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=948fc3a560b55f46 
Edição por: Rita Sequeira 

Fig. 24. 

The Miller Blues Band 
Victor Moscoso (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMzOTQ4OSJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=0b473efc43d79679

Fig. 25. 

Valentine Portable Typewriter 
Ettore Sottsass, Perry King (1968)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIzMDAwNiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=8e4cfe7b8cb34ecd

Fig. 26. 

Radio (model TS 502) 
Marco Zanuso, Richard Sapper (1963)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIyOTg0NSJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=dd3288d87ac29d5b

Fig. 27. 

Capa da revista Typographische Monatsblätter 
Dan Friedman (1971)
Fonte: d3n32ilufxuvd1.cloudfront.net/56710e06df86d37030857b53/981848/
upload-c1f7b960-1302-11e8-a6a8-cb80d403c569.jpg

Fig. 28. 

Anúncio para E Lutz & Company 
Rosmarie Tissi (1964)
Fonte: i.pinimg.com/originals/a5/b4/6c/a5b46c274a2f976475c69298e7aa1a63.
jpg

Fig. 29. 

Cartaz de divulgação do curso da Cranbrook 
Katherine McCoy (1989)
Fonte: cranbrookartmuseum.org/wp-content/uploads/2016/02/CAM2008_97.jpg

Fig. 30. 

Lou Reed 
Stefan Sagmeister (1996)
Fonte: cranbrookartmuseum.org/wp-content/uploads/2016/02/CAM2008_97.jpg
a 

Fig. 31. 

Morrissey: The Loneliest Monk Ray Gun 
David Carson e Chris Cuffaro (1994)
Fonte: i.pinimg.com/originals/00/4a/ee/004aeee2acd2fd467b20ab0582f11989.
jpg
a 

Fig. 32. 

Lufthansa
Otl Aicher (1962)
Fonte: i.pinimg.com/originals/f1/fe/c7/f1fec73aca4f4d461e025058d6c97c9c.jpg
a 

Fig. 33. 

Lufthansa
Otl Aicher (1962)
Fonte: logodix.com/logo/1598399.png
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Fig. 34. 

Logo AEG 
Peter Behrens (1908)
Fonte: soumeiwang.com/img/aHR0cDovL2ltZzUuaW1ndG4uYmRpbWcuY-
29tL2l0L3U9Mzg5MTUyNTYwMiwzMjQxMTQzOTQzJmZtPTI2JmdwPTAu-
anBn.jpg  
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 35. 

IBM 
Paul Rand (1982)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjc5MjQiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=d34837382e98805a

Fig. 36. 

B.S. Johnson, com o seu manuscrito The 
Unfortunates
(1968)
Fonte: nottinghamcityofliterature.com/uploads/images/BS-Johnson-with-his-ma-
nus-012.jpg 2/10/2019

Fig. 37. 

The Unfortunates
B.S. Jonhson 
Fonte: pbs.twimg.com/media/Dg17wpVXkAAhazF.jpg

Fig. 38. 

The Unfortunates
B.S. Jonhson 
Fonte: i0.wp.com/mookseandgripes.com/reviews/wp-content/uploads/2009/11/
The-Unfortunates-box.jpg?resize=584%2C400

Fig. 39. 

Circular 19 
Pentagram (2016)
Fonte: pentagram-production.imgix.net/5bbd36c1-d62b-4ac9-ae2f-
4a1a16f75566/dl_circular19_27.jpg?w=740&fm=jpg&q=70&auto=format  

Fig. 40. 

Circular 19 
Pentagram (2016)
Fonte: pentagram-production.imgix.net/6e401d13-ca6b-43d0-bc9b-
9ee45d5c0e05/dl_circular19_20.jpg?w=2000&fm=jpg&q=70&auto=format

Fig. 41. 

Circular 19 
Pentagram (2016)
Fonte: pentagram-production.imgix.net/6e401d13-ca6b-43d0-bc9b-
9ee45d5c0e05/dl_circular19_18.jpg?w=740&fm=jpg&q=70&auto=format  

Fig. 42. 

Circular 19 
Pentagram (2016)
Fonte: pentagram-production.imgix.net/6e401d13-ca6b-43d0-bc9b-
9ee45d5c0e05/dl_circular19_02.jpg?w=2000&fm=jpg&q=70&auto=format

Fig. 43. 

Circular 19 
Pentagram (2016)
Fonte: pentagram-production.imgix.net/6e401d13-ca6b-43d0-bc9b-
9ee45d5c0e05/dl_circular19_16.jpg?w=2000&fm=jpg&q=70&auto=format
a 

Fig. 44. 

Dr Jekyll and Mr Hyde 
Alberto Hernández (2010)
Fonte: www.yatzer.com/sites/default/files/article_images/2098/hybrid-nov-
els-by-alberto-hernandez_yatzer_15.jpg
Edição por: Rita Sequeira



Fig. 55. 

Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923 
László Moholy-Nagy (1923)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjk2NDUiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=fad1059efbea241d
a 

Fig. 56. 

Bauhausbücher 5, Piet Mondrian: Neue Gestaltung 
László Moholy-Nagy (1924)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjgyOTIiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=d68199915e09be24

Fig. 57. 

Cartaz de exposição da Bauhaus 
Joost Schmidt (1923)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjQwMDc5NCJdLFsicCIsImNvbn-
ZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=6cf28ed-
ae06c5114

Fig. 58. 

Anbaumöbel, Entwurf: Walter Gropius, Prof. Dr. e.H
Herbert Bayer (1923)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjgyNDQiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSA1MTJ4NTEyXHUwMDNlIl1d.jpg?sha=5b0b61f22308d5aa

Fig. 59. 

Anbaumöbel, Entwurf: Walter Gropius, Prof. Dr. e.H
JA(1963)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjg3MjQiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=fcf7c5f0cc4efbe7

Fig. 60.

Weniger Larm 
Josef  Muller-Brockmann (1960)
Fonte: poster-auctioneer.com/images/products/296/poster_296553_z.jpg

Fig. 61.

Herman Miller Collection, Möbel unserer Zeit  
Armin Hofmann (1962)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIxMTcxMyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=645cb4146d69b4b1

Fig. 62.

Form & Farbe 
Armin Hofmann (1951)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjg2MzQiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=0eaa4b611113dbd1

Fig. 63.

Cartaz para uma exposição itinerante de normas 
industriais 
Théo Ballmer (1928)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIxMjI0OCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=7f2e7c145e808dd8

Fig. 64.

5th Spring concert of the Acoustic Society 
Josef  Müller-Brockmann (1953)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjUxNjMiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=eea84728e75f04c4

Fig. 65.

Stadttheater Basel 
Armin Hofmann (1961)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjYwNDAiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLX-
Jlc2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=9b41b60948dc5971
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Fig. 45. 

Dr Jekyll and Mr Hyde 
Alberto Hernández (2010)
Fonte: www.yatzer.com/sites/default/files/article_images/2098/hybrid-nov-
els-by-alberto-hernandez_yatzer_12.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 46. 

Dr Jekyll and Mr Hyde 
Alberto Hernández (2010)
Fonte: www.yatzer.com/sites/default/files/article_images/2098/hybrid-nov-
els-by-alberto-hernandez_yatzer_18.jpg
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 47. 

Libro illeggibile bianco e rosso 
Bruno Munari (1953)
Fonte: i.pinimg.com/originals/59/87/84/598784dd6cf988d4f69aaee7e29a6317.
jpg  

Fig. 48. 

Libro illeggibile 
Bruno Munari
Fonte: i.pinimg.com/originals/09/99/e7/0999e7af402455468d830355dc486c37.
jpg  
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 49. 

Libro illeggibile  N.Y. 1 
Bruno Munari (1953)
Fonte: cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.massart.edu/dist/6/1675/
files/2011/09/2011_0425.jpg

Fig. 50. 

Poster para The Bauhaus-Archiv Museum für 
Gestaltung 
L2M3 (2019)
Fonte: 66.media.tumblr.com/d941391f51d85399c5f2659bcea9554b/tumblr_pvx-
9gdoxOe1sily1uo1_1280.jpg

Fig. 51. 

Poster para The Bauhaus-Archiv Museum für 
Gestaltung 
L2M3 (2019)
Fonte: 66.media.tumblr.com/085605329d49f227d3d1abee888c3a48/tumblr_pw-
1gomzT3U1sily1uo1_1280.jpg

Fig. 52. 

Poster para The Bauhaus-Archiv Museum für 
Gestaltung 
L2M3 (2019)
Fonte: 66.media.tumblr.com/f905527f678e88c367a08e7e2916c7e0/tumblr_pw-
1cz1oZjf1sily1uo1_1280.jpg

Fig. 53. 

Capa da Printed Pages AW18 
Sascha Lobe (2018)
Fonte: pbs.twimg.com/media/DtLEVDMXgAEDENx.jpg 
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 54. 

Die neue Linie, Mai 1930 
Herbert Bayer (1930)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjgwNzgiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-

c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=f49ac564c1c40a96

Fig. 66.

Dick Gregory on Poppy 
Milton Glaser (1969)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjc3MTUiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=884cd3dff5c7bb0c

Fig. 67.

The Association, Along Comes Mary, Quicksilver 
Messenger Service 
Wes Wilson (1966)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMwOTkiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLX-
Jlc2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=3d61859f51fa2d6a
a 

Fig. 68.

Dylan 
Milton Glaser (1966)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIxMTg4OCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=cc7be532894a7d59
a 

Fig. 69.

The Young Rascals, Sopwith Camel, The Doors 
Wes Wilson (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjM0MTAzNCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=de3adbd6c439cb54
a 

Fig. 70.

Lovin’ Spoonful 
Milton Glaser (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjk2OTEiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJl-
c2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=2fdb0f184c7c0298

Fig. 71.

Grateful Dead, Junior Wells, Chicago Blues Band, 
and The Doors 
Wes Wilson (1966)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMwNTEiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLX-
Jlc2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.jpg?sha=c04261be18d05d40

Fig. 72.

The Chambers Brothers 
Victor Moscoso (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMzOTQ1MiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=452ee8991433d51d

Fig. 73.

The Sound 
Wes Wilson (1966)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjExOTQ0Il0sWyJwIiwiY29udmVydCIsIi-
1yZXNpemUgMjAwMHgyMDAwXHUwMDNlIl1d.jpg?sha=5e7fcd6b6639b5a5

Fig. 74.

Grelha construída para a interpretação da Bauhaus
Desenho
a 

Fig. 75.

Grelha construída para a interpretação do Estilo 
Tipográfico Internacional
Desenho
a 

Fig. 76.

Grelha construída para a interpretação dos Radicais 
Anos 60
Desenho
a 

Fig. 77.

Estudantes da Bauhaus em Dessau  
(1931)
Fonte: www.thegorgeousdaily.com/wp-content/uploads/2010/08/rietveld-2.jpg.  
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 78.

Casa Schroder
Gerrit Rietveld (1924)
Fonte: www.thegorgeousdaily.com/wp-content/uploads/2010/08/rietveld-2.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 79.

Walter Gropius
(1922)
Fonte: 90mas10.com/wp-content/uploads/2017/02/Mohol_Gropius_vor_Tri-
bune_Tower.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 80.

BalletTriadico
Oskar Schlemmer (1922)
Fonte: richards.partners/images/Bauhaus_Costume_01.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 81.

Bauhaus em Weimar
(1919)
Fonte: www.yiqisheji.com/wp-content/uploads/2019/02/3-1.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 82.

Curso básico Weimar
Josef  Albers (1928)
Fonte: 66.media.tumblr.com/24d967168ba432615d5d610ecdaeacc1/tumblr_
mjg36hlol31rpgpe2o1_1280.jpg 
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 83.

Cartaz typophoto para pneus
László Moholy-Nagy (1923)
Fonte: i.pinimg.com/originals/db/c6/fa/dbc6fa68cc13c8b8d2ba0057d71f4b48.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 84.

Workshop de têxteis
Fonte: germanhistorydocs.ghi-dc.org/images/2007_13.13.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 85.

Workshop de pintura de murais
(1926)
Fonte: www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2019/05/itsalldesign-design-mu-
seum-denmark-08-Das-Bauhaus-mural-workshop.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 86.

Workshop de tipografia
Fonte: www.scandinaviandesign.com/wp-content/uploads/2019/03/34_Das_Bau-
haus_allesistdesign.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 87.

Europaisches knstgewerbe
Herbert Bayer (1927)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIxMjE4NyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=2988575ba122f0b0
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 88.

Die neue linie, september 1929
László Moholy-Nagy (1929)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjYyMjc4Il0sWyJwIiwiY29udmVydCI-
sIi1yZXNpemUgMjAwMHgyMDAwXHUwMDNlIl1d.jpg?sha=7323ce194881f497
Edição por: Rita Sequeira 



Fig. 89.

Kandinsky zum 60. Geburtstag
Herbert Bayer (1926)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjE2NTYwMyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=67572385273731e1
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 90.

Humanly impossible (auto-retrato)
Herbert Bayer (1932)
Fonte: www.moma.org/interactives/objectphoto/assets/constitu-
ent/000/305/120/305120_original.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 91.

Bauhaus poster 50 anos
Herbert Bayer (1968)
Fonte: mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/disp/
c8b24654259433.5953e77112583.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 92.

Sturm blond
László Moholy-Nagy (1925)
Fonte: i.pinimg.com/originals/77/5b/8b/775b8b2d58e2e08cae15e93502c4e472.
jpg  
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 93.

Capa da revista bauhaus
Herbert Bayer (1928)
Fonte: 3.bp.blogspot.com/-OtKZ9ezRPEw/Twq0rExN29I/
AAAAAAAAAV8/4Ucm8_z6DVc/s1600/21.01_Bayer_Herbert%2C_Titelblad_Bau-
haus_nr1%2C_1928.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 94.

Professores da Bauhaus Dessau
Fonte: monoskop.org/images/8/8b/Bauhaus_Teachers_on_the_Roof_of_the_Bau-
haus_Studio_Building_in_Dessau_1926.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 95.

Josef Albers em Black Mountain College
(1944)
Fonte: pbs.twimg.com/media/DaFoxsqVQAAbzkG.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 96.

A Nova Bauhaus
(1937)
Fonte: id.iit.edu/wp-content/uploads/2019/02/The-New-Bauhaus-Front-Step-1937-
Photographer-Herbert-Matter-1140x1520.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 97.

Anton Stankowski
Fonte: indexgrafik.fr/wp-content/uploads/Anton-Stankowski-DE-portrait-gra-
phisme-at-work.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 98.

Emil Ruder na Basel School of Design 
(1947)
Fonte: i.pinimg.com/originals/ac/d1/9b/acd19bbcc243901922a7582ea6f13e02.
jpg
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 99.

Paul Rand e Brockmann na IBM 
(1960)
Fonte: i2.wp.com/www.grapheine.com/wp-content/uploads/2013/03/Paul-rand-
muller-brockmann-IBM-60s.jpg?quality=90&strip=all&ssl=1
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 100.

Giselle
Armin Hofmann (1959)
Fonte: i.pinimg.com/originals/41/e9/8c/41e98cf70ebda6d8914383c7f0225826.
jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 101.

Stadt Theater Base
Armin Hofmann (1963)
Fonte: i.pinimg.com/originals/c9/bd/16/c9bd1668ab13a9d017f6bf15318042df.jpg 
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 102.

Der Film 
Josef  Müller-Brockmann (1960)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjIxMDE0MiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=4a44bf8800016df7
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 103.

Requiem 
Armin Hofmann (1993)
Fonte: cadernodeestudojoanapinheiro.files.wordpress.com/2013/02/hoff-
man1352786291500.png 
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 104.

Um gesto cordial pode evitar acidentes
Josef  Muller-Brockmann (1954)
Fonte: 66.media.tumblr.com/0c963a84dfa4081ced0f359e4b62a562/tumblr_
o5hdy5Ju5n1v5hhwso6_1280.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 105.

Die gute form
Emil Ruder (1958)
Fonte: 1.bp.blogspot.com/-g7K8ytYfn0I/WdzRrTv7-8I/AAAAAAAAEik/Z3pdW3n-
l1EIRGiZD-2j2a3lyrFQJY_xnwCLcBGAs/s1600/Poster%2B1.1.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 106.

NeueBauten
Emil Ruder (1954)
Fonte: www.emuseum.ch/internal/media/dispatcher/82738/preview
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 107.

Font Univers
Adrian Frutiger (1957)
Fonte: i.stack.imgur.com/Ex7Ag.jpg 
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 108.

Max Bill a lecionar na HfG de ULM
(1955)
Fonte: aforcadascoisas.files.wordpress.com/2013/02/ulm-stool-in-use-1.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 109.

Josef Albers no curso básico da HfG ULM 
(1953)
Fonte: hfg-archiv.museumulm.de/wp-content/uploads/2019/06/HfG-Grundlehre-
Josef-Albers-mit-Studenten-vorne-Otl-Aicher-Foto-Eva-Maria-Koch-HfG-Archiv-
2600x1918.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 110.

Primavera de Praga
(1968)
Fonte: ejemplosde.info/wp-content/uploads/2018/08/checoslovaquia.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 111.

Soldado na Guerra do Vietname
Fonte: f.i.uol.com.br/fotografia/2018/09/07/15362934805b91fa689f-
82d_1536293480_3x2_xl.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 112.

Forças do sul do Vietname seguem crianças 
aterrorizadas que fogem de um ataque
(1972)
Fonte: www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/nintchdb-
pict000308457987.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 113.

Maio de 1968
(1968)
Fonte: cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2018/05/14.png
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 114.

Invasão Soviética à Checoslováquia
(1968)
Fonte: www.cashadvance6online.com/data/archive/img/2249957548.jpeg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 115.

Huber Matos (à direita) com Camilo Cienfuegos e 
Fidel Castro 
Fonte: 4.bp.blogspot.com/-SWvGg0HhKIs/WDrvp9R7jyI/AAAAAAABnUI/uC-
GTUMQHiMALGVpuPjg3UGbeBU2pXpckgCLcB/s1600/1.jpeg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 116.

Greve Feminina pela igualdade
(1970)
Fonte: miro.medium.com/max/10022/1*xL_WKQ6VOusuYBZBj9d4eQ.jpeg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 117.

Jimi Hendrix
Linda Eastman (1970)
Fonte: pbs.twimg.com/media/CHS_koFUYAAYns4.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 118.

Veruschka no Rio de Janeiro 
(1969)
Fonte: media.vogue.es/photos/5cc73bbb1a1e58adb3b841a8/master/w_1800,c_
limit/fiestas_celebrities_inspiracion_vintage_fiestas_navidad_veruschka_4064.
jpg
Edição por: Rita Sequeira

Fig. 119.

Quicksilver Messenger Service, Miller Blues Band, 
The Daily Flash  
Victor Moscoso (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMzOTQ5MyJdLFsicCIsImNvbnZlcn-
QiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=ebca52b340d-
f4b55
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 120.

The Miller Blues Band 
Victor Moscoso (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjMzOTQ4OSJdLFsicCIsImNvbn-
ZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=0b473ef-
c43d79679
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 121.

Paul Butterfield Blues Band, Quicksilver Messenger 
Service; Fillmore Auditorium, March 25-27
Wes Wilson (1966)
Fonte: s3-us-west-1.amazonaws.com/sfmoma-media-dev/www-me-
dia/2018/08/25044119/95.456_01_H02-Large-TIFF_4000-pixels-long-581x850.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 122.

Airplane, Grateful Dead 
Wes Wilson (1966)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjExOTE5Il0sWyJwIiwiY29udmVydCIsIi-
1yZXNpemUgMjAwMHgyMDAwXHUwMDNlIl1d.jpg?sha=9419d85a667e2832
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 123.

The Sound 
Wes Wilson (1966)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjExOTQ0Il0sWyJwIiwiY29udmVydCIsIi-
1yZXNpemUgMjAwMHgyMDAwXHUwMDNlIl1d.jpg?sha=5e7fcd6b6639b5a5
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 124.

Jefferson Airplane, Junior Wells and his Chicago 
Blues Band, & Tim Rose at the Fillmore Auditoriun 
Wes Wilson & Herb Greene (1966)
Fonte: artblart.files.wordpress.com/2017/10/jefferson-airplane-junior-wells-chica-
go-blues-band-web.jpg
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 125.

Quicksilver Messenger Service, The Miller Blues 
Band, The Other Half  
Victor Moscoso (1967)
Fonte: www.moma.org/media/W1siZiIsIjM0MTAzNiJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiL-
CItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=c04880deb894ae44
Edição por: Rita Sequeira
a 

Fig. 126.

Che Guevara e Fidel Castro
(1961)
Fonte: m.smedata.sk/api-media/media/image/
sme/8/23/2323328/2323328_1200x.jpeg?rev=3
Edição por: Rita Sequeira
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