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MAlguém que está  
me ouvindo
Diálogos de Maíra Lacerda 
com Drummond e outros 
tantos
2008

Projeto acadêmico autoral, 
realizado em papel vegetal, 
com orientação de Gamba Jr. e 
tutoria de Izabel de Oliveira



LAmores Vagos
2010

Capa para o livro de contos
de Alexandre Brandão, Cristina 
Zarur, Marilena Moraes, 
Miriam Mambrini, Nilma 
Lacerda, Sônia Peçanha e Vânia 
Osório

Produção Estilingues e editado 
por Editora Alternativa

Am
ores Vagos

1985: o Brasil acabava de se livrar 

da ditadura militar e perspectivas 

imensas se abriam para a população 

do país. Mas, devido à desorganização 

da economia, vieram anos duros, 

a chamada “década perdida”, com 

inflação fora de controle e aventuras 

políticas, como a desastrada tentativa 

de Fernando Collor e seus asseclas 

de constituírem um poder mafioso 

incrustado no Estado. Nessa mesma 

época, interessados em ampliar 

seus conhecimentos sobre a escrita, 

Alexandre Brandão, Nilma Lacerda, 

Miriam Mambrini, Marilena Moraes, 

Vânia Osório, Sônia Peçanha e Cristina 

Zarur frequentavam uma oficina 

literária. Desse encontro, efêmero e 

circunstancial, nasceu uma grande 

amizade, edificada em interesses 

comuns e admiração mútua. Vencendo 

as vicissitudes dos dias – e foram 

tempos difíceis, e foram tempos 

complicados –, eles mantiveram-

se unidos, e lá se vão 25 anos! Em 

1991, publicaram A palavra em 

construção, primeira coletânea a 

reunir os contos do grupo, do qual 

Amores vagos é desdobramento e 

coroamento. O leitor perceberá, neste 

livro, que, embora não necessariamente 

comunguem ideias estéticas comuns 

(afinal, distante está a época das 

“profissões de fé”), podemos detectar 

alguns procedimentos convergentes, 

como a preponderância do espaço 

urbano, o realismo da narrativa, a 

linguagem coloquial. Amores vagos, 

enfim, é uma declaração de princípios, 

que tem como corolário a reafirmação 

da literatura e a reafirmação da amizade 

num mundo que vem refutando uma e 

menosprezando a outra. E é também 

um convite: um convite para que nós, 

leitores, partilhemos esse momento de 

trégua e reflexão.

Luiz Ruffato

Alexandre Brandão   Cristina Zarur   

Marilena Moraes   Miriam Mambrini   Nilma Lacerda   

Sônia Peçanha   Vânia Osório

.

.
.
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Amores Vagos

Viemos de um tempo em que a relação 

entre o mundo e o homem se dava pela 

escrita, o pensamento encorpado em tinta 

e papel, que nos dizia – a palavra é livro.

Agora a palavra viaja, instantânea, em 

diferentes suportes; toma infinitas formas 

e nos provoca – a escrita é livre.

Num processo que une os dois mundos, 

escolhemos um brinquedo antigo, o 

estilingue, para criar um selo e fazer 

navegar nossas ideias entre universos 

concretos e virtuais, embora tenhamos a 

palavra ancorada em porto seguro –  livro.

Nossa pequena orquestra, afinada em 

ritmo, harmonia e andamento, embora 

dissonante em bemóis e sustenidos, 

traduz sua diversidade nos textos, tecidos 

em diferentes dimensões, num projeto que 

une amigos e escrita.

A você, um pedido: estilingue em punho, 

mire, sem respiro nem pestanejo, um 

próximo leitor, passando adiante o seu 

exemplar, para que a nossa palavra – livro 

– viaje numa ciranda sem fim – livre. 
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M
Para sempre na 
Terra do Nunca
2015

Projeto gráfico realizado em 
coautoria com Christiane 
Mello e Fernanda Morais, no 
Estúdio Versalete, para livro 
infantojuvenil do autor Alcides 
Goulart e com ilustrações de 
Fernanda Morais

Editado por Editora Jovem



L
Experiências em 
Psicologia e Políticas 
Públicas
Cadernos do I e II Prêmio 
Margarete de Paiva Simões Ferreira
2009 & 2010

Projeto gráfico e diagramação

Realização CRP-RJ Conselho Regional  
de Psicologia do Rio de Janeiro



M Porto de Memórias
Pequena África
2014

Projeto gráfico realizado em coautoria com 
Christiane Mello, no Estúdio Versalete, para 
livro informativo do autor Carlos Eugênio 
Líbano Soares 

Editado por Biz Cultural



LO Vaso Chinês
2014

Projeto gráfico realizado em 
coautoria com Christiane Mello, 
no Estúdio Versalete, para livro 
infantojuvenil da autora Tânia 
Alexandre Martinelli e com 
ilustrações de Mariana Zanetti

Editado por Editora do Brasil



MTer ou não ter
2014

11ª Bienal Brasileira de Design Gráfico
Projeto selecionado na categoria Projeto 
gráfico de livro 

Projeto gráfico e imagens em coautoria 
com Christiane Mello e Ana Sofia Mariz, 
no Estúdio Versalete, para livro juvenil do 
autor Luiz Claudio Cardoso

Editado por Editora Rovelle



LContos ao redor 
da fogueira
2014

Projeto gráfico realizado em 
coautoria com Christiane 
Mello e Ana Sofia Mariz, no 
Estúdio Versalete, para livro 
infantojuvenil do autor Rogério 
Andrade Barbosa e com 
ilustrações de Rui de Oliveira

Editado por Editora Rovelle



MLivreto Informativo 
do Museu Imperial
2013

Projeto gráfico para livreto informativo

Realização Museu Imperial de 
Petrópolis – RJ



LCalendário do 
Museu Imperial
2012

Projeto gráfico para calendário 
de arte

Realização Museu Imperial de 
Petrópolis – RJ



MCatálogo FNLIJ para 
Feira do Livro de 
Bolonha
2014 & 2015

Projeto gráfico e diagramação em coautoria 
com Christiane Mello, Ana Sofia Mariz  e 
Fernanda Morais, no Estúdio Versalete, para 
catálogo de livros brasileiros, distribuído na 
Feira do Livro de Bolonha

Realização Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil



Notícias FNLIJ
2013 & 2014

Projeto gráfico e diagramação em coautoria com 
Christiane Mello, Ana Sofia Mariz e Fernanda Morais, 
no Estúdio Versalete, de periódico mensal

Realização Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil L



M
instantâneos  
de interação: 
Encontro de memórias 
sobre Design, meio 
ambiente e sociedade
2014

Produção editorial e projeto 
gráfico-editorial, em coautoria 
com Jackeline Lima Farbiarz 
e Romulo Matteoni, de livro 
de artista de Jackeline Lima 
Farbiarz e José Luiz Mendes 
Ripper

Realização Departamento de 
Artes de Design – PUC-Rio



L Identidades VisuaisM



L Cine Teatro Museu Imperial
Bosque do Imperador, s/n, Centro, Petrópolis – RJ

(24) 2245-4668 / (24) 2245-1907

Casa de Cláudio de Souza
Praça da Liberdade, 247, Centro, Petrópolis - RJ

(24) 2245-3418

setembro e outubro de 2012
Entrada Franca

k

Programação:

Cine Teatro Museu Imperial
Entrada franca, mediante retirada de 

ingressos-cortesia na bilheteria do Museu

 30 de setembro | 17h 
Coral Laus Deo e Coral de Petrópolis 

 09 de outubro | 15h 
Coral dos Canarinhos

 21 de outubro | 17h 
Coro e Orquestra da 

Universidade Católica de Petrópolis 

Casa de Cláudio de Souza
Entrada franca

22 de setembro | 19h
Coral Municipal e Coral Pró-Tempore

06 de outubro | 19h 
Coral Cant’vox e Coral Makoto

Realização:Apoio: 

Segmento de Canto
Coral de Petrópolis

Museu Imperial - Ibram - MinC

I Festival de Canto Coral 
do Museu Imperial
2012

Identidade visual para evento, com 
desenvolvimento de peças gráficas de 
divulgação

Realização Museu Imperial de Petrópolis – RJ

k



MEquitar - Equitação  
Terapêutica e Hipoterapia
2004

Identidade visual e aplicações desenvolvidas em 
parceria com a designer Marjorie Telles Benchimol e  
sob tutoria de José Abramovitz para centro terapêutico



LAmigo é para essas 
coisas
2007 & 2008

Identidade visual e projeto gráfico para peça 
teatral de Vitor Hugo Marques, com direção 
de Daniel Dias da Silva



M
Nilma Lacerda
2010

Identidade visual e 
aplicações  para escritora Nilma Lacerda

escritora, pesquisadora e professora



L
Estilingues
2010

Identidade visual para projeto 
literário coposto pelos escritores 
Alexandre Brandão, Cristina 
Zarur, Marilena Moraes, Miriam 
Mambrini, Nilma Lacerda, 
Sônia Peçanha e Vânia Osório

e tilingues s



M PepperMint Studio
2010

Identidade visual e aplicações para estúdio 
fotográfico, realizado em parceria com a 
fotógrafa Kika Mafra



Ilustração

M
L



Mchiaroscuro
2017

Premio a la Ilustración 
Latinoamericana XI Edición: 
“Energía Latina”
Ilustração selecionada 

Ilustração em colagem realizada 
para texto literário As linhsa 
frágeis, de Nilma Lacerda e 
selecionada para exposição 
coletiva

Realização Universidade de 
Palermo – Buenos Aires



Lenquanto ítaca
2017

Ilustração em colagem realizada para texto crítico As linhas 
oblíquas de Ítaca (desafios de quem escreve), de Nilma Lacerda, 
parte integrante do livro Nas dobras do (im)possível: ensaios 
literários e imagéticos, organizado por Alik Wunder, Marcus 
Novaes e Davina Marques

Editado por Editora Leitura Crítica – ALB



M
estrela de clarice
2017

Ilustração em colagem realizada para texto 
crítico Flor-a-ser: páginas com Clarice 
(deriva para a formação de leitoras), de 
Nilma Lacerda, parte integrante do livro 
Leitores e Leituras: explorando as dobras 
do (im)possível, organizado por Ana Lúcia 
Horta Nogueira e Adriana Lia Friszman de 
Laplane

Editado por Editora Leitura Crítica – ALB



Ltempo que 
ressoa
2016

Ilustração em 
colagem realizada 
para texto poético 
Calendário, de 
Nilma Lacerda 

Divulgação online 
de Nilma Lacerda



LBárbara debaixo  
da chuva
2010

Ilustrações a traço com intervenções 
tipográficas para livro infantojuvenil 
da autora Nilma Lacerda

Editado por Ediciones B - Colômbia



L



L



MVida de Monossílabo
2015

Ilustrações em colagem realizadas em  
coautoria com Christiane Mello e Fernanda 
Morais para livro infantojuvenil do autor 
Alcides Goulart

Editado por Editora Jovem



M



M



L
Um olhar 
feminino 
para 2013
2012

Ilustração em 
colagem realizada 
para calendário e 
exposição coletiva

Realização Maurício 
Planel e Galeria 
Città



OutrosLM



M40 anos Prêmio FNLIJ
2014

Projeto gráfico em coautoria com Christiane 
Mello, no Estúdio Versalete, para exposição 
em painéis

Realização Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil



LRoger Mello e 
seus jardins 
2014

Projeto gráfico em coautoria 
com Christiane Mello, no 
Estúdio Versalete, para 
exposição em painéis

Realização Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil



M16º Salão FNLIJ 
do livro para 
crianças e jovens
2014

Projeto gráfico em coautoria 
com Christiane Mello, no 
Estúdio Versalete, para peças 
de divulgação  e papelaria 
institucional de evento

Realização Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil

16ª edição

 de 
maio a 
 de 
junho

apoio

instituições

Centro de Convenções SulAmérica
Av. Paulo de Frontin com Av. Pres. Vargas | Cidade Nova

        

www.salaofnlij.org.br

ª edição

patrocínio

realização



Design é um lugar para pensar o mundo 
e agir de forma positiva sobre ele. 

Pensar formas de viver que se traduzem 
em objetos e linhas capazes de conferir 

sentido à vida, por tocarem o belo e o 
inusitado. 

Por estar intrisecamente ligado à beleza 
e à funcionalidade, o design provoca a 

ideia de um mundo justo, de um mundo 
possível. 

Este mundo que eu desenho. 
Este lugar, em que escolhi viver 

profissionalmente.

Formada em Comunicação Visual e Mestre 
em Design pela PUC-Rio

Doutoranda em Design pela PUC-Rio

Entre em contato pelo email  
maira_lacerda@hotmail.com


