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Resumo 

 

LESCHKO, Nadia Miranda Leschko. Inventário para a Memória da Indústria Gráfica em 

Pelotas-RS. 2011. 140f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Memória Social 

e Patrimônio Cultural. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.  

 

O presente trabalho tem como objetivo colaborar para a constituição de suportes para uma memória 

gráfica tendo como meio o inventário da indústria gráfica em Pelotas/RS na década de 1920, este 

composto por empresas que atuavam na impressão em série de projetos gráficos. Pelotas foi escolhida 

como espaço de concentração da pesquisa tendo em vista sua trajetória histórica e os estudos 

realizados na área de memória. O foco delimitador temporal é a década de 1920 em função da 

importância regional que a cidade obteve como pólo produtor de cultura e informação. O local de 

pesquisa foi a Bibliotheca Pública Pelotense tendo como fontes examinadas os periódicos e peças 

gráficas produzidas na época. A estrutura do trabalho consiste em primeiro capítulo contendo 

histórico dos processos gráficos, segundo capítulo contendo metodologia, dados da pesquisa de 

campo e inventário sumário das empresas atuantes à década e terceiro capítulo relacionado os dados 

dos capítulos anteriores e inventário analítico da indústria gráfica em Pelotas - RS. 

Palavras-chave: Indústria gráfica; Memória social;  Inventário;  Produção gráfica;  Pelotas-RS. 



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

LESCHKO, Nadia Miranda. Printing Industry Inventory in the 1920's in Pelotas / RS. 2011. 140p. 

Dissertation (Masters) – Post-Graduate Program in Social Memory and Cultural Heritage. Federal 

University of Pelotas, Pelotas, Brazil. 

 

This paper aims to contribute to the formation of a graphics memory to support taking the 

inventory as a means of printing industry in Pelotas / RS / Brazil in the 1920's, this consisting of 

companies operating in the merge of graphic designs. Pelotas was chosen as an area of concentration 

of research in view of its historical background and studies conducted in the area of memory. The 

focus is temporal bounding the 1920’s on the basis of regional importance that the city obtained as a 

major producer of culture and information. The research took place at the Pelotas Public Library as 

source reviewed journals and graphic works produced at the time. The structure of the work consists 

of the first chapter containing historical charts of the processes, the second chapter contains the 

methodology, data from field research and inventory summary of the companies operating the 

decade and the third chapter related data from previous chapters and an analytical inventory of the 

printing industry in Pelotas - RS. 

Keywords: Printing Industry; Social Heritage; Inventory; Print Production; Pelotas-RS. 
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IIIIntroduçãontroduçãontroduçãontrodução    

 

Sem a memória (...) não há mais vínculo social e, por conseqüência, não há mais 
sociedade, identidade individual ou coletiva, não há mais saber, tudo se confunde e está 
condenado à morte, ‘porque é impossível conpreender-se’1. (CANDAU, 2002, p. 6) 
 

Onipresente e ao mesmo tempo, invisível. Assim Camargo2 classifica a indústria 

gráfica. Está onipresente à medida que ocupa espaço em nosso cotidiano desde a hora em que se 

folheia sorrateiramente o jornal do dia no balcão da padaria até o momento em que fechamos o 

livro de cabeceira quando o sono chega. É invisível porque não chama atenção para si nem para a 

participação no nosso cotidiano. 

Assim sendo, toda a vida de uma cidade passa pela gráfica.  Da pujança econômica 

expressa nos rótulos ricamente decorados até as mazelas políticas impressas nos periódicos. Como 

difusora de informação através de mídia impressa, fornece muitas pistas sobre todos os âmbitos 

que formam uma sociedade, tais como vida social, cultural, econômica e política para citar alguns. 

Pinçando peças gráficas de uma sociedade em uma determinada época do passado é 

possível saber como viviam, o que pensavam, como se vestiam, que hábitos possuíam, etc. A 

própria presença ou ausência de gráficas pode indicar maior ou menor grau de desenvolvimento 

econômico e cultural. Em geral, quanto mais desenvolvida é uma sociedade, mais vastos são os 

meios de comunicação impressa.  

Pontuando a história das sociedades modernas é possível observar esse constante 

movimento em direção ao registro e difusão da informação. As artes gráficas nascem e se 

desenvolvem com esse propósito. Segundo Fernandes (2003, p. 1), desde os primitivos grafismos, 

passando pela invenção da escrita e culminando no desenvolvimento da impressão, a idéia por trás 

                                                 
1 Tradução da autora. 
2 Mario César Martins Camargo, filho de Mario de Camargo, autor de “Gráfica: Arte e Indústria no Brasil: 180 anos de História”, no 
texto “Mensagem”, prefácio do mesmo livro. 
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desse movimento em busca do melhor e mais rápido meio de registro e difusão era acumular o 

conhecimento adquirido para que as futuras gerações pudessem sobreviver e evoluir. 

Assim, ciência e tecnologia, criatividade e arte se encontram na indústria gráfica. Cada 

página impressa representa uma confluência de conhecimentos e uma série de atividades 

profissionais envolvidas. Funcionando em perfeita sincronia, químicos, físicos e engenheiros 

mecânicos somam esforços para desenvolver máquinas, suportes e tintas. Designers gráficos 

desenvolvem projetos gráficos que melhor comuniquem seu conteúdo. Compositores e 

impressores se responsabilizam na tarefa de produzir melhor e mais rápido. Seguindo a trilha das 

tecnologias e dos profissionais envolvidos nesse processo é possível descobrir tanto ou mais 

informações de uma sociedade quanto o que próprio impresso traz em seu conteúdo.  

Curiosamente, a dicotomia tradição - inovação também se faz presente nessa 

atividade. A gráfica tem por característica ser uma indústria na qual o conhecimento das técnicas é 

passado dos mais experientes e antigos no ramo aos mais novos e iniciantes. Muitos dos processos 

são aprendidos na prática e passados de geração em geração. No entanto, de forma alguma a 

indústria gráfica se permite ficar alheia as novidades. Pelo contrário, vive a perseguir um trem 

muito veloz chamado inovação e que não pode parar nunca ou pára com ele também o fluxo da 

informação.  

O Brasil foi palco de alguns atrasos nesse processo. O primeiro deles – e mais grave, 

foi a tardia liberação da imprensa em 1808. Após, seguiram-se intervenções governamentais 

malfadadas, crises econômicas e a censura política. Mesmo assim, houve espaço para o 

florescimento da indústria gráfica em algumas poucas ilhas de desenvolvimento econômico, que 

foi convertido em investimento cultural.  

É o caso da cidade de Pelotas. Durante os séculos XVIII e XIX tornou-se próspera 

através da pecuária e da produção do charque. Está localizada estrategicamente entre vários cursos 

de água, o que permitiu que a produção fosse escoada e que produtos importados chegassem com 

facilidade, fomentando um comércio atacadista e propiciando o desenvolvimento de um parque 

industrial. Inicialmente eram fabricados produtos com derivados da indústria da pecuária: têxteis, 

a partir da lã da pecuária de ovinos; sabões e velas a partir de resíduos da fabricação do charque. 

Essa indústria vai se diversificar, produzindo gêneros alimentícios, bebidas, além de artigos de 

vestuário, marcenaria e couros (LAGEMANN, 1985, p. 26). 
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Com a motivação ideológica da corrente positivista e os investimentos feitos pelos 

charqueadores em palacetes para sua moradia, escolas, asilo, hospital e biblioteca, a cidade vive 

uma “belle époque”, tardia se comparada à Europa. A vida cultural também se agita. Peças 

teatrais, concertos musicais e saraus divertem a elite local (MOURA, 2002, p. 25).  

Este cenário é propício ao avanço das artes gráficas. Um dado que comprova a 

existência de uma produção gráfica em Pelotas é o impressionante número de periódicos - cerca 

de noventa e quatro - surgidos entre 1851, data de fundação do primeiro jornal, o “O Pelotense” 

e entre 1896, conforme dados do Almanach de Pelotas (1918, p.135).  

Ao final do século XIX e início do século XX, verifica-se a presença de litografias, 

como a Chapon e Guarany, e livrarias, como a Americana e Universal que se ocupavam da 

impressão de material gráfico, além das oficinas tipográficas dos jornais, como o Diário Popular. 

Pelo exemplo das oficinas de litografia e tipografia do Laboratório Farmacêutico Souza Soares, 

suspeita-se que as indústrias da cidade também possuíam parque gráfico próprio, para atender a 

demanda de rótulos, embalagens e panfletos de propagandas dos produtos. 

Pelotas oferece, dessa forma, intenso campo para que se busque averiguar o percurso 

da indústria gráfica – empresas constituídas, meios de produção e produtos – e com isso apontar 

suportes de memória para as artes gráficas, especialmente para o design gráfico, atividade que, 

conforme Cardoso3 tem sua gênese nas oficinas gráficas. É neste ponto que reside o argumento 

desta pesquisa: no anseio por uma memória gráfica que poderá delimitar raízes para essa atividade 

profissional, especialmente no âmbito local. 

A década de 1920 foi escolhida por apresentar peculiaridades. Hobsbawn (1994) 

descreve com particular clareza e concisão o cenário mundial da década de 1920, período entre 

guerras no qual o continente europeu está refazendo-se da primeira grande guerra mundial. Na 

América, especificamente nos Estados Unidos, é vivida uma excepcional prosperidade econômica. 

Diante de uma Europa que sofria dias de hiperinflação e desemprego é nesse período que os 

Estados Unidos se afirmam como grande potência mundial, difundindo sua cultura e seu modo 

de vida para o resto do mundo. Esse desenvolvimento culmina em uma grave crise desencadeada 

pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929.  

                                                 
3 FIOCHI, Marco Aurélio. Una Cosa Mentale. entrevista com Rafael Cardoso Denis para a revista Continuum Itaú, Maio, 2008. In: 
http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2720&cd_materia=450 
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Neste período entre-guerras, encontra-se bom material gráfico nos acervos da 

Bibliotheca Pública Pelotense, local determinado para esta pesquisa. O balizamento do fim do 

período fica a cargo da quebra do Banco Pelotense, instituição financeira fundada em 1906 e que 

concentrava parcela significativa do capital da região. A derrocada do banco, em 1931, provocou 

uma grave crise econômica e certamente a indústria gráfica local também foi atingida, fazendo 

com que as atividades encolhessem.  

Os produtos gráficos datados desse período apresentaram um crescente de inovação e 

experimentação tecnológica.  

É nesses produtos que se detém o inventário. As informações neles contidas, a 

diagramação e o uso das técnicas de impressão disponíveis na época perfazem o caminho gráfico 

desenvolvido pela empresa.  

Quanto ao local de pesquisa, Bibliotheca Pública Pelotense, trata-se do lugar que 

concentra o maior acervo de peças gráficas. A seleção do que foi vistoriado e investigado em cada 

acervo se deu com base em uma ordem de importância no período e periodicidade. Periódicos 

como a “Ilustração Pelotense”, de circulação quinzenal, foram priorizados na investigação por 

terem maior prazo entre as edições, representando menor volume de peças. Percebeu-se que para 

as empresas era interessante anunciar em um veículo o qual seria descartado no dia seguinte em 

função de nova edição, como acontece com os jornais diários.  

A estruturação do texto-relatório da pesquisa está composta de três momentos: 

primeiro capítulo com histórico da indústria gráfica no âmbito mundial, relacionado à realidade 

nacional e local; segundo capítulo com metodologia e inventário realizado, e terceiro capítulo 

contendo relação entre dados e resultados do inventário contextualizados e ilustrados com peças 

gráficas. 

O objetivo do primeiro capítulo é preparar o leitor para reconhecer o contexto dos 

dados relacionados no segundo capítulo. Trata-se da delimitação histórica que se apresenta 

organizada cronologicamente, privilegiando e pontuando os processos, os avanços técnicos, os 

suportes, os gráficos e inventores que propiciaram o desenvolvimento da indústria gráfica. O texto 

perfaz esse caminho relacionando com a realidade do Brasil e a certa altura, com Pelotas. São 

escassas as bibliografias específicas do assunto. Essa relação de dados e fatos históricos se dá através 

do trabalho de confrontação de autores e fontes primárias obtidas. Essa contextualização, fornece 
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importantes pistas para se compor o panorama das artes gráficas no período estudado, tanto para 

se incluir como para descartar processos e técnicas utilizadas em Pelotas. 

O segundo capítulo trata especificamente do inventário. Inicialmente são apresentados 

os instrumentos de pesquisa e suas aplicações afim de explicitar ao leitor o percurso metodológico 

adotado. Em seguida, são listados os periódicos examinados, sendo fornecida uma breve 

contextualização e argumentação para sua inclusão na pesquisa. A sistematização dos dados foi 

balizada pelos anúncios das empresas gráficas nos quesitos relação de serviços presentes nos textos, 

composição, diagramação e técnicas apresentadas. 

O inventário detalhado no segundo capítulo não será o fim do trabalho, mas um meio 

para a construção das relações que permitirão verificar como essas fontes se constituem enquanto 

suporte de memória da indústria gráfica na cidade. Como ápice do trabalho de investigação, este 

terceiro capítulo relaciona os conhecimentos listados no primeiro com os dados obtidos na 

pesquisa de campo do segundo capítulo, apresentando o inventário analítico das empresas 

gráficas. Os resultados dessa análise qualitativa permitiram dimensionar a importância da 

indústria gráfica no âmbito local. 

Enfim, através dessa investigação, que tem por meio o inventário da indústria gráfica 

em Pelotas na década de 1920, pretendeu-se lançar luz para os suportes de uma memória gráfica, 

cujas bases permitirão tecer, em investigações futuras, as raízes para o campo do design gráfico, 

grupo no qual a autora está incluída.  



    

    

    

1  1  1  1  Uma história da Uma história da Uma história da Uma história da produção e da indústria gráficaprodução e da indústria gráficaprodução e da indústria gráficaprodução e da indústria gráfica    

    

1.1 1.1 1.1 1.1 PreâmbuloPreâmbuloPreâmbuloPreâmbulo    

O propósito deste apanhado histórico é fornecer um guia de processos, técnicas e 

suportes desenvolvidos nas artes gráficas e passíveis de serem utilizados à época em questão nesta 

pesquisa. Também buscou-se evidenciar o impacto que essas inovações tiveram nas sociedades nas 

quais surgiram e foram empregadas e a contribuição de cada uma para o aperfeiçoamento das 

artes gráficas.  

Embora o foco seja a década de 1920, a grande maioria dos processos recorrentes nas 

oficinas gráficas tem data de origem distante na história. Porém, há de se considerar, sobretudo, 

que uma das peculiaridades da indústria gráfica é o uso concomitante de técnicas centenárias com 

processos e maquinário de última geração. A tipografia constitui um exemplo evidente dessa 

ocorrência. Ela surgiu na China, foi aperfeiçoada por Gutenberg no século XV e superada pela 

impressão offset. Mas apesar dessa cronologia que coloca a técnica como superada, ainda é possível 

encontrar pequenas oficinas exercendo o ofício da tipografia. Desse modo, para contemplar de 

forma ampla toda a vasta história da produção gráfica e para satisfazer o leitor desejoso de 

acompanhar o desenrolar dos processos desde os seus começos, há no apêndice um texto que 

apresenta em caráter cronológico os primórdios da produção gráfica até a revolução industrial. 

O capítulo que se inicia parte das décadas finais do século XVIII quando surgem os 

primeiros indícios de mudanças na forma de organização das sociedades, ocasionadas pela chegada 

dos processos mecanizados. A indústria gráfica não se furtou a participar dessas transformações. 

Pelo contrário, conforme o relato a seguir, o desfile de invenções mirabolantes do século XIX, que 

chega aos processos atuais, confirma isso.  

O Brasil e mais especificamente, Pelotas, também participa desta história, ainda que 

com certo atraso em relação à Europa e Estados Unidos, locais onde a produção gráfica evoluiu.  
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A cada técnica relacionada neste capítulo seguem-se as considerações sobre como chegaram e se 

desenvolveram no nível nacional e local. Desse modo, o histórico apresentado se mantém 

alinhado com os propósitos desta investigação.  

Ao final deste capítulo, encontram-se as conceituações dos termos utilizados na área, 

como indústria gráfica, produção gráfica, artes gráficas e imprensa. Termos estes utilizados com 

freqüência nesta escrita e que observou-se a necessidade de explicar a extensão de seus significados 

a fim de promover um maior entendimento do objeto de estudo. 

 

1.1.1.1.2222    A Revolução IndustrialA Revolução IndustrialA Revolução IndustrialA Revolução Industrial e a e a e a e a mecanização das artes gráficas mecanização das artes gráficas mecanização das artes gráficas mecanização das artes gráficas    

Desde Gutenberg e o desenvolvimento da tipografia, juntamente com a expansão do 

conhecimento através dela, não houve um período de 

profundas mudanças sociais e culturais como a revolução 

industrial. Mais do que uma mudança do meio de 

produção manufaturado para o mecanizado, a 

industrialização representou uma guinada no modo de 

vida das sociedades nela envolvidas. Para Cardoso (2000, 

p. 40-41) a urbanização, o trabalho assalariado e o 

decorrente aumento de consumo propiciam uma rápida 

expansão dos meios impressos convencionais e o 

surgimento de novas mídias impressas. A oferta de 

produtos industrializados exige que estes tenham 

aspectos atrativos e que sejam anunciados para o público 

consumidor de alguma forma. Cardoso cita “(...) o 

cartaz, a embalagem, o catálogo e a revista ilustrada” 

como produtos gráficos dessa nova era (Fig. 1).  

Uma questão de energia: foi esse o fator chave para as grandes mudanças de 

paradigmas trazidas pela revolução industrial. Até o aperfeiçoamento da máquina à vapor, por 

James Watt, e sua utilização, por volta da década de 1780, as formas de tração eram animal e 

humana. Com a mecanização dos processos de produção o que se viu foi uma rápida expansão de 

 
Figura 1 – Duryea’s Imported Cornstarch. 
Cartão comercial litográfico, 1875.  
Homem colando cartaz em local proibido. Com a 
revolução industrial surge a necessidade de 
anunciar os produtos. 
Fonte: LUPTON, 2006, p. 22 
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fábricas, uma crescente divisão do trabalho e uma subseqüente 

separação entre projeto e produção (MEGGS, 2009, p. 174-

175). 

O modo artesanal de produção, no qual o artista 

envolvia-se em todos os processos, desde a concepção até a 

finalização, foi substituído por um modelo de fabricação em 

que um projetista desenha o produto que será produzido em 

série por máquinas operadas por trabalhadores assalariados. É 

nesse contexto que a classe dos designers adquire importância. 

Os fatores para isso incluem uma crescente valorização do 

projeto feito sob medida para a produção, ou seja, projeto que 

demandará menos custo e menos tempo de produção – 

valores que passam a ser de suma importância para tornar o 

produto competitivo no mercado. Também, à medida que há 

disputa de mercado por produtos similares, a diferenciação 

proposta pelo projeto será fator relevado na decisão de compra. A este período industrial, berço 

destas novas relações de consumo, os historiadores convencionaram chamar de “modernidade”.  

A modernidade também atinge a indústria 

gráfica. A exigência por baratear e reduzir o prazo de 

produção faz com que uma série de novas tecnologias sejam 

desenvolvidas e implementadas. As inovações atingem a 

fabricação do papel, que com a introdução da polpa de 

madeira na sua composição e mecanização do seu processo 

produtivo, torna-se um suporte mais acessível em termos de 

custo (CARDOSO, 2000, p. 41). 

Os tipos utilizados também cresceram de 

tamanho e assumiram um caráter mais decorativo. Tudo 

para chamar a atenção do público em um crescente mercado 

de panfletos e cartazes. Thomas Cotterell, na Inglaterra, fez 

 
Figura 2 – Panfleto de trem de 
excursões, 1875. Os tipos grandes e 
corpulentos parecem gritar para 
chamar a atenção do público. 
Fonte: MEGGS, 2009, p. 180 

 
Figura 3 – Detalhe da capa do livro “Pensar 
com Tipos”, 2006. Capa composta em tipos 
de madeira, exemplificando processo 
utilizado em fins do século XVIII.  
Fonte: LUPTON, 2006, capa 
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experimentos já em 1765 com tipos fundidos em areia, maiores e mais largos que os tradicionais, 

iniciando a tradição dos tipos chamados display. No entanto, predominou o tipo feito em 

madeira, pois o tipo de metal mostrou ser mais caro e mais difícil de fabricar – freqüentemente a 

superfície do tipo não ficava lisa com o resfriamento do metal. A tipografia display desenvolveu-se 

mais nos Estados Unidos a partir de desenhos de tipos europeus. O norte-americano Darius Wells 

inventou, em 1827, uma fresa4 que permitia fabricar tipos maiores, mais rapidamente e com 

menos custo. Em 1834, William 

Leavenworth fez uso de pantógrafo5 

combinado a fresa e assim obteve 

desenhos mais elaborados de tipos, ao 

gosto de quem encomendava (MEGGS, 

2009, p.175-180). 

A prensa ou prelo de 

impressão, que era praticamente a mesma 

desde os tempos de Gutenberg, também 

foi remodelada. Em 1800, Lorde 

Stanhope substituiu a madeira pelo ferro 

fundido na construção da prensa, 

tornando-a mais forte e demandando 

menos esforço físico para a operação, o 

que também permitiu que o tamanho da 

folha de impressão fosse duplicado. Mas 

a prensa ainda era manual em uma época 

de mecanização. Foi então que alemão 

Friedrich Köenig, desenvolveu seu 

projeto de prensa à vapor, em 1804, 

obtendo patente em 1810, em Londres 

(Fig. 4). A impressora de Köenig era 

                                                 
4 Ferramenta que tem por função aplainar superfícies transferindo desenhos de uma matriz para o suporte. 
5 Equipamento utilizado para transferir figuras sendo possível ampliar ou reduzir sua escala. 

  
 
Figura 4 – Impressora plano-cilíndrica de Köenig   
Fonte: CRAIG, 1987, p. 82 

 

 
Figura 5 – Ilustração da impressora do jornal Londrino Times, de 
1827.  
Fonte: CRAIG, 1987, p. 174-175 
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capaz de imprimir 400 folhas por hora em comparação com as 250 folhas por hora de Stanhope. 

Outras inovações surgiram na forma de entintar o tipo, através de rolos ao invés de bolas manuais. 

(MEGGS, 2009, p.181).  

Poucos anos mais tarde, em 1815, William Cowper obtém patente para uma máquina 

capaz de imprimir 2400 folhas por hora, utilizando-se de lâminas curvas estereotipadas6 montadas 

em um cilindro. O jornal londrino Times (fig. 5), que já havia se tornado o primeiro jornal 

impresso à vapor, através da tecnologia de Köenig, encomenda novas máquinas a Cowper e seu 

sócio, Applegarth, que desenvolvem uma impressora com capacidade para 4 mil folhas por hora, 

frente e verso (MEGGS, 2009, p. 182). 

Enquanto a imprensa mundial desenvolvia-se “a todo vapor”, em 1808 a família real 

desembarca no Brasil instaurando, no mesmo ano, a Imprensa Régia. Convencionou-se 

considerar este ato como marco inicial da imprensa no Brasil, entretanto, houve algumas 

tentativas clandestinas de impressão. Merece destaque a publicação do “Correio Braziliense” ou 

“Armazém Literário”, de Hipólito José da Costa, impresso em Londres, no ano de 1808, 

concomitante à fuga da família real para o Brasil. O “Correio Braziliense” é considerado por 

muitos autores como o primeiro jornal brasileiro.  

Criada para atender a demanda de impressões de atos oficiais, a Imprensa Régia 

passou a publicar folhinhas com temáticas ao gosto da Corte e também livros e periódicos. Com o 

fim do monopólio de impressão, em 1821, surgem tipografias no Rio de Janeiro e em seguida a 

atividade espalha-se pelas províncias que rapidamente começam a imprimir seus próprios 

periódicos. Esses periódicos encontram mais espaço do que os livros nas pequenas oficinas 

gráficas.  (CAMARGO, 2003, p.17-20). 

Em termos de tecnologia, logo desembarca uma prensa Stanhope na oficina 

tipográfica de Silva Serva, na Bahia em 1811. No Maranhão, em 1821, um prelo Columbian é 

importado para atender as demandas locais (Fig. 6). Esta prensa manual, popular na Inglaterra, 

França e Alemanha, foi desenvolvida em 1813, na Filadélfia por George Clymer. A inovação 

consiste no uso de alavancas que facilitavam a operação. Em São Luís do Maranhão, no ano de 

1847, chega o primeiro prelo Washington, projetado por Samuel Rust, de Nova York, em 1821, a 

                                                 
6 Lâminas feitas de moldes de papel machê. 



 28

partir do prelo de John I. Wells, de Connecticut em 1819 (Fig. 6). Este prelo apresentava peças 

articuladas e foi largamente utilizado no Brasil. Havia ainda o prelo Albion (Fig. 6), desenvolvido 

na Inglaterra, por R.W. Gope  em 1822, que possuía um sistema de alavanca articulada que 

substitui a rosca dos outros prelos, sendo muito fácil de manipular. Ainda assim, o prelo 

Washington foi mais utilizado do que o Albion no Brasil. Na Europa e Estados Unidos, ambas 

prensas dividiam o mercado de impressão (CAMARGO, 2003, p. 27-29). 

 

Mais tarde também chega ao Brasil o prelo francês Alauzet, com entintamento 

automático. Em sua cronologia histórica7, o jornal “O Estado de São Paulo” afirma que “a 

impressora era uma máquina manual Alauzet, acionada por negros libertos contratados por 

tarefas”. 

A grande maioria dessas prensas estava a serviço da impressão de periódicos e 

panfletos. Em um país de poucos letrados a literatura não encontra muito espaço nas oficinas 

gráficas. Grande parte dos livros vinha de Portugal ou eram impressos na França em função de 

custos. Desse modo, os pequenos jornais de circulação local proliferam-se pelo país, disseminando 

idéias políticas nesse conturbado período de adaptações pós-independência de Portugal e regência 

política. Camargo (2003, p. 33) comenta que “de 1830 a 1850, o jornalismo brasileiro registra 

uma de suas fases mais agitadas e combativas”. 

Com relativo atraso em relação ao restante do império, Pelotas também adere aos 

periódicos, começando com a publicação de “O Pelotense”, em 1851, editado por Candido 

                                                 
7 HISTÓRICO Grupo Estado. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/historico/cronologia/crono1.htm> Acesso em: 15 de março 
de 2010. 

 
Figura 6 – Prelos Columbian, Washington e Albion, respectivamente. Fonte: CAMARGO, 2003, p. 28. 
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Augusto de Mello em prelo de madeira. Segundo dados do Almanach de Pelotas (1918, p.135) 

até 1896 surgem em torno de 94 periódicos, uma média de dois jornais surgidos por ano, sendo 

que em 1890 cerca de 11 jornais têm início suas atividades. Quanto à temática, predominam os 

jornais de cunho político, mas há publicações que atendem a públicos específicos 

Dessa lista, para Anjos (2000, p. 155) destacam-se as publicações: 

O "Diário de Pelotas" (1868-1889), orgão do Partido Liberal, de propriedade de Ernesto 
Augusto Gerngross; o "jornal do Comércio" (1870-1882), de propriedade de Antonio 
Joaquim Dias até 1875, quando vende a Artur de Lara Ulrich; o "Correio Mercantil" 
(1875-1915), de propriedade de Antonio Joaquim Dias até 1892 e de seu filho, César 
Dias, até 1906; o "Onze de Junho" (1868-1889), de Antonio da Silva Moncorvo Júnior, 
o "Cabrion" (1879-1889), de propriedade do português Araújo Guerra e do litógrafo 
francês Eduardo Chapon, que, entre abril de 1887 e janeiro de 1890, editou sozinho o 
semanário "A Ventarola", o "A discussão" (1881-1888), orgão abolicionista, de 
propriedade de Fernando Osório, Epaminondas Piratinino de Almeida, Saturnino de 
Arruda e Marçal Escobar e o "A Pátria" (1886-1891), de Fernando Pimentel e Ismael 
Simões Lopes. 

As temáticas de discussão desses periódicos são predominantemente políticas, com 

espaço para a sátira política como em “Cabrion” e “A Ventarola” (Fig. 7). Quando não estavam 

imprimindo os periódicos, as tipografias editavam material gráfico. Ainda segundo Anjos (2000, 

p. 155) as primeiras obras são editadas por Carlos Von Koseritz, que imprimia o segundo jornal 

surgido em Pelotas, “O Noticiador” (1854-1868). 

 

A atividade de impressão no Brasil não se restringia somente à tipografia. Como já 

relacionado, houve impressos feitos através de matriz gravada antes de 1808 e após, a atividade se 

desenvolveu nas oficinas da Imprensa Régia e do Arquivo da Academia Militar. Em 1810 e 1828, 

 
Figura 7 – Cabeçalho do jornal “A Ventarola”, de 1887.  
Fonte: ANJOS, 2000, p. 157 
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cédulas de papel moeda foram fabricadas pela Impressão Régia para o Banco do Brasil e também 

os famosos selos “olho de boi”, com fundo geométrico e estampa que trazia o valor da postagem – 

30, 60 e 90 réis (CAMARGO, 2003, p. 21 e 22). 

Em 1815, com a liberação do exercício da ourivesaria, gravadores cariocas oferecem 

serviços de estamparia de brasões e armas, incluindo a gravação de chapas para impressão, 

produzindo “cartões de visita, rótulos, faturas, letras de câmbio e partituras de música” 

(CAMARGO, 2003, p. 22). Segundo o autor, além dos impressos, os clientes também recebiam a 

chapa de impressão para que novas tiragens fossem feitas.  

Pouco tempo depois do desenvolvimento do processo litográfico, pelo alemão Alois 

Senefelder, em 1796, as estamparias brasileiras trocam as matrizes de metal pelas de pedra. Já em 

1817, desembarca no Rio de Janeiro o francês Arnaud Pallière, trazendo todo o material para 

litografia. Veio a convite de D. João VI e atuou como litógrafo e professor desta nova arte, 

introduzindo a técnica no país (CAMARGO, 2003, p. 22). Após a chegada de Arnaud Pallière, a 

litografia expande-se sendo anunciada nos jornais e periódicos por volta de 1821. As oficinas 

gráficas do Arquivo Militar, no Rio de Janeiro importam material especializado e trazem, em 

1825, ao Brasil o litógrafo suíço Johann Steinmann, que vem a contribuir para a impressão 

litográfica em zinco. Steinmann imprime material de uso para o Arquivo Militar bem como 

atende a particulares.  

Ainda seguindo a linha da agitação política, para Cardoso (2000, p. 43) destaca-se o 

trabalho do editor Francisco de Paula Brito, em função da qualidade do projeto gráfico dos seus 

impressos entre 1831 e 1861. Segundo Camargo (2003, p. 36) Paula Brito investiu em tipos e 

impressoras a vapor e no processo de estereotipia, reduzindo custos com a fundição. Em litografia 

editava a revista “A Marmota na Corte” que era distribuída em todo o país através de agências. 

Também investiu na edição de obras literárias, trazendo a produção para o Brasil. 

O período de ricas publicações ilustradas, iniciado em 1844 com a publicação da “A 

Lanterna Mágica”, de Manuel Araújo Porto-Alegre, alcança notável domínio do desenho 

litográfico com Henrique Fleiuss e a publicação da “Semana Ilustrada”, iniciada em 1860. Já em 

Pelotas destaca-se os trabalhos do francês Eduardo Chapon, competente artista gráfico, editor dos 

periódicos semanais “Cabrion” e “A Ventarola” (ANJOS, 2000, 156-157). 
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Desenvolvida no século XVIII e utilizada até meados do século XX, a litografia foi o 

mais importante processo de impressão desenvolvido desde a xilogravura e tipografia. Este 

processo revolucionou a forma como eram pensados os impressos. A litografia permitiu uma rica 

interação entre texto e imagem, que podiam ser compostos em uma mesma matriz, além de uma 

grande sutileza e realismo nos detalhes das composições.  

Trata-se de um processo planográfico, pois a matriz em pedra não tem relevo e 

também não é entalhada. Meggs (2009, p. 198) explica em detalhes o princípio de 

funcionamento do processo: 

A litografia se baseia no princípio químico simples de que óleo e água não se misturam. A 
imagem é desenhada numa superfície plana de pedra com crayon, caneta ou lápis de base 
oleosa. A água é espalhada sobre a pedra para umedecer todas as áreas, exceto a imagem 
de base oleosa, que repele a água. Em seguida, uma tinta também de base oleosa é passada 
com um rolo sobre a pedra, aderindo à imagem, mas não às áreas molhadas. Uma folha 
de papel é colocada sobre a imagem e utiliza-se uma prensa para transferir a imagem 
entintada para o papel. 

 

Após várias experimentações, em 1837, o impressor francês Godefroy Engelmann, 

obtém patente para a cromolitografia, processo em que as cores são separadas em pedras diferentes 

e sobrepostas na impressão. O desenvolvimento da litografia em cores revoluciona a forma como 

os impressos eram produzidos.  

A cromolitografia encontra terreno fértil para seu desenvolvimento, levando esta arte à 

grande perfeição técnica na América do Norte, mais precisamente em Boston, segundo Meggs 

(2009, p. 199). A contribuição para o aperfeiçoamento técnico da impressão é dada por Richard 

M. Hoe, em 1846, inventor americano que desenvolve uma impressora litográfica rotativa, outro 

grande salto para o processo (Fig. 8). A máquina de Hoe podia imprimir “seis vezes mais rápido 

que as prensas litográficas planas” (MEGGS, 2009, p. 199).  
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Enquanto linguagem, a litografia atinge níveis altíssimos de qualidade gráfica com 

alguns artistas-mestres no desenho e na separação de cores. John H. Bufford, também de Boston, 

usava cinco ou mais cores na composição de um mesmo cartaz. Meggs (2009, p. 199) explica 

como funcionava esse processo, a partir de um cartaz confeccionado por Bufford em 1867: 

(...) o desenho tonal mestre original foi duplicado com exatidão em uma pedra 
litográfica. Em seguida, pedras separadas foram preparadas para imprimir os tons de pele, 
vermelho, amarelo, azul e o fundo cinza-ardósia. Marrons, tons de cinza e laranja eram 
criados quando essas cinco pedras eram sobreimpressas em registro perfeito. A gama de 
cores do original era separada nas partes componentes, depois reunidas na impressão.  

 

Os tons vivos e brilhantes das impressões litográficas produzidas em série logo se 

popularizaram nos Estados Unidos durante as décadas de 1860 a 1900. Outro inovador na arte da 

litografia foi o imigrante alemão Louis Prang, que também se estabeleceu oficina litográfica em 

Boston em 1856, com Julius Mayer. Os trabalhos de Prang atingem notável qualidade devido a 

seus conhecimentos técnicos e administrativos que permitiu atender uma demanda por imagens 

com motivos românticos e nostálgicos (Fig. 9). Meggs (2009, p. 200) dá conta da reprodução de 

milhões de cartões colecionáveis denominados scraps. Prang também inicia a tradição de imagens 

ligadas às datas festivas, sendo chamado de pai do cartão de natal norte-americano. Dos cartões, 

passa a produzir impressos publicitários com imagens padronizadas e espaço em branco para a 

posterior inserção de informações comerciais. Esses impressos, com tiragem da ordem de 20 a 30 

 
Figura 8 – Forst, Averell & Co., cartaz para gráfica de Richard Hoe, 1870.  
Fonte: MEGGS, 2009, p. 202 
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mil, como o cartão de visita com motivos florais comercializado na Exposição Internacional de 

Viena, 1873 - eram vendidos por atacado, tornando-se uma espécie de banco de imagens da 

época. 

 

Além de cartões e cartazes, eram impressos em litografia embalagens e rótulos (Fig. 

10). Também foi desenvolvido um processo de impressão litográfica em latão, para embalagens, 

que pode ser considerado um dos primórdios do processo de offset, largamente utilizado nos dias 

atuais. Consistia na gravação litográfica da imagem em uma folha de papel, que era umedecida 

permitindo transferência da impressão para a lâmina de latão. Robert Barclay desenvolve em 1875 

um processo de impressão litográfica offset em que a imagem era transferida para o latão através de 

um cilindro de papel, que mais tarde foi substituído por um cilindro de borracha (MEGGS, 

2009, p.203).  

 
Figura 9 – Prang and Company e outros, 1880 até início do século XX. Detalhe de 
montagem com peças produzidas em cromolitografia. Entre rótulos e cartazes o 
gosto pela representação idealizada e ornamental. 
Fonte: MEGGS, 2009, p. 201 
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No Brasil, Cardoso (2000, p. 48) salienta que após um promissor período de avanço 

da impressão litográfica, houve uma estagnação e até queda na produção, justamente no período 

de ápice da técnica. Para o autor, um dos fatores que contribuiu para isso foi a política 

alfandegária brasileira do segundo reinado que oscilava entre tarifas protecionistas e liberais, 

enquanto que nos Estados Unidos as tarifas eram mais pesadas para litografias estrangeiras e mais 

leves para a importação de pedras. Outra condição determinante foi o escasso público consumidor 

de impressos no Brasil, enquanto na Europa e Estados Unidos havia um crescente público leitor. 

Cardoso (2000, p. 49) também salienta que mesmo não havendo grandes avanços no mercado 

editorial impresso em litografia, houve mais espaço para a produção de rótulos comerciais e 

marcas registradas. Sobre isso, afirma que “(...) a litografia brasileira chegou a desenvolver nesse 

âmbito uma linguagem própria, tanto em termos de iconografia quanto de design, assunto este 

que merece pesquisas mais aprofundadas”.  

 
Figura 10 – Conjunto de embalagens impressas em cromolitografia.  
Fonte: MEGGS, 2009, p. 204 
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Esta afirmação ressoa no nível regional na medida 

em que se encontram pedras litográficas de posse 

da Bibliotheca Pública de Pelotas com gravação de 

rótulos de produtos das indústrias locais (Figuras 

11, 12 e 13). Embora se encontrem evidências 

mais concretas a partir do século XX, como por 

exemplo, o anúncio da Lithographia Chapon no 

Almanach de Pelotas (1913, p. 68), que indica a 

produção de rótulos comerciais. 

Enquanto a litografia aprimorava-se em 

expressão gráfica, tipógrafos buscavam um modo 

de agilizar a composição, que ainda era feita à mão. 

Os jornais e periódicos eram os maiores 

interessados em um meio tecnológico que reduzisse 

o tempo de composição da página a ser impressa. A 

expectativa era tamanha que, segundo Meggs 

(2009, p. 183) “em 1880, os jornais de Nova York 

ofereciam mais de meio milhão de dólares em 

prêmios para o inventor que conseguisse criar uma 

máquina que reduzisse em 25 a 30 por cento o 

tempo do tipógrafo (...)”. Em 1886, o imigrante 

alemão Ottmar Mergenthaler aperfeiçoou uma 

máquina que compunha tipos em linha. A 

Linotype (line o’type em inglês ou tipo em linha) 

era composta por um teclado, moldes de tipos e 

uma unidade fundidora da linha de tipos (Fig. 14). 

A máquina funcionava da seguinte forma:  

“Cada vez que o operador pressionava uma tecla, era liberada 
uma matriz para aquele caractere. A matriz deslizava por uma 
calha e automaticamente se alinhava com os outros caracteres 
naquela linha. Vertia-se chumbo derretido na linha de 

 
Figura 11 – Pedra litográfica com gravação de rótulo da 
“Cerveja Pelotense”, s/d. A imagem está em negativo e 
apresenta separação de cores. A disposição na pedra 
foi montada para facilitar a impressão das duas cores, 
girando-se a folha e encaixando nas marcas de registro. 
Essa técnica de montagem é utilizada até hoje nas 
chapas de offset. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 
 

 
Figura 12 – Detalhe da mesma pedra litográfica 
demonstra a destreza do gravador na reprodução do 
desenho.  
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 

 
 

 

Figura 13 – Tratamento de imagem com inversão do 
rótulo para positivo. Abaixo da moldura é possível 
observar a assinatura da Litografia Globo – Pelotas. A 
linguagem visual com tipografia ascendente e caudal 
aproxima-se do que é produzido atualmente em termos 
de rótulo. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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matrizes para fundir um lingote de metal com a linha de tipos em relevo.” (MEGGS, 2009. p. 183) 

O linotipo agilizou consideravelmente a composição não somente dos jornais mas da 

produção de impressos gráficos em tipografia. Com a economia de tempo de composição também 

houve redução no preço final do material gráfico o que ocasionou uma super produção de 

impressos, especialmente periódicos. 

 

Em 1887 surge outra máquina, a Monotype, desenvolvida pelo norte-americano 

Tolbert Lanston (Fig. 15). Como o linotipo, o monotipo também era dotado de teclado, matrizes 

de tipos e unidade fundidora com a diferença de que fundia tipos individualmente (MEGGS, 

2009, p. 184).  A composição manual não desapareceu, mas foi relegada às pequenas tipografias. 

Essas tecnologias chegam ao Brasil com relativo atraso, no início do século XX e 

trazidas pelos grandes jornais da época. Ao final do século XIX, a República que se instala no país 

traz ao poder os militares e com eles a censura, perseguição a autores e estagnação no setor gráfico 

decorrente disso. O valor de custo das publicações sobe consideravelmente impossibilitando o 

 

Figura 14 – O linotipo. Máquina com 2m de largura e 2,20m de altura, e pesando cerca de 1 tonelada. 
Fonte: MEGGS, 2009, p. 184 
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investimento em máquinas de última geração. 

Camargo (2003, p. 41) afirma que “o país lê livros 

tirados em prensas de platina, como a Minerva, e 

jornais rodados em máquinas mais antigas”.  

As prensas de platina ou chamadas de 

Minervas (Fig. 16), após aperfeiçoamentos em 

1868, foram desenvolvidas pelo francês Stanislas 

Berthier. Sendo acionadas por pedal, estavam 

equipadas com margeadores automáticos, que 

posicionavam a folha no local certo para a impressão. Se tornaram populares por serem de fácil 

operação e ainda hoje é possível encontrá-las em operação (CAMARGO, 2003, p. 30) 

O caso da prensa Minerva ilustra bem uma das principais características da indústria 

gráfica brasileira: a convivência de tecnologias novas com ultrapassadas. Quando as gráficas 

investem em novas máquinas, as antigas não são aposentadas, mas vendidas a gráficas menores, 

que predominam no país até as primeiras décadas do século XX (CAMARGO, 2003, p. 26 e 41). 

Concomitante ao desenvolvimento da 

litografia e aperfeiçoamento da tipografia, ao longo do 

século XIX a fotografia busca sua melhor forma 

tecnológica para o registro fiel de imagens. E junto 

com a busca para melhorar o registro fotográfico havia 

o desejo de uso da fotografia nos impressos. Até então, 

só o que havia de recurso de reprodução de imagens 

eram as gravuras, em madeira e em metal, e o traço 

artístico da litografia, sendo que as primeiras ainda 

eram as preferidas pelos editores de revistas, jornais e 

livros porque podia-se imprimir na mesma lâmina, 

enquanto que a litografia era produzida à parte, para 

depois receber o texto tipografado.  

 
Figura 16 – Prensa de platina - Minerva.  
Fonte: CRAIG, 1987, p. 81 

 
Figura 15 – Ilustração do operador digitando a 
composição no teclado do monotipo. Ao lado, a 
unidade de fundição.  
Fonte: MEGGS, 2009, p. 204 
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De qualquer maneira, a gravação em madeira ou metal ainda era um processo 

demorado e artesanal, em tempos de mecanização. Entre as muitas tentativas de se reproduzir o 

original fotográfico, destaca-se a solução proposta por John Calvin Moss, em Nova York, 1871. O 

processo consistia em reduzir a imagem fotográfica a traços, viabilizando sua reprodução em metal 

(Fig. 17). Segundo Meggs (2009, p. 190)  

Um negativo da ilustração original era feito em uma câmara de cópia suspensa do teto 
por uma corda para evitar vibração. (...) o original era transferido por cópia-contato para 
uma lâmina de metal revestida com uma emulsão de gelatina sensível à luz, e depois 
gravada com ácido. 

 

 

Durante a década de 1870 muitas fotogravuras foram utilizadas nos impressos, sendo 

que o aspecto era de uma ilustração. Até então a fotografia só era utilizada pelos artistas como 

matriz para a ilustração. A idéia de reduzir os tons contínuos da fotografia a pontos através de um 

filtro partiu de William Henri Fox Talbot, que já havia dado grande contribuição ao avanço da 

fotografia com suas experiências com fotogramas. Na década de 1850, Talbot fez experiências 

utilizando uma gaze como filtro para dividir os tons da fotografia (MEGGS, 2009, p. 191).  

Entretanto, é Stephen H. Horgan que consegue reduzir uma fotografia a pontos 

reticulados através de uma tela e publicar a primeira fotografia impressa em um jornal. Saiu no 

The New York Daily Graphic, em quatro de março de 1880, conforme Meggs (2009, p. 191).  

 
Figura 17 – Revista Scientific American, 1877. Ilustração do processo da fotogravura.   
Fonte: MEGGS, 2009, p. 190 
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A viabilização comercial do processo vem com Frederick E. Ives, da Filadélfia, que 

produzia lâminas para impressão a partir de fotografias. Nesse processo era utilizado uma tela de 

vidro com linhas texturizadas, produzidas da seguinte maneira: 

Uma máquina tira-linhas era usada para inscrever linhas paralelas em uma camada 
resistente a ácido em um vidro oticamente limpo. Depois que o ácido era usado para 
gravar as linhas marcadas no vidro, as cavidades eram preenchidas com um material 
opaco. Duas lâminas desse vidro tracejado eram sobrepostas, face contra face, com um 
conjunto de linhas correndo horizontalmente e outro verticalmente (Fig. 18). A 
quantidade de luz que passava por cada pequeno quadrado formado pelas linhas 
determinava o tamanho que cada ponto teria (MEGGS, 2009, p. 191). 

 

A maior ou menor concentração desses pontos criava a ilusão de tons escuros e tons 

claros (Fig. 19). A placa de metal gravada, resultado deste processo era montada em uma base de 

madeira, da altura do tipo, e impressa juntamente com o texto. Com esse processo o serviço dos 

artistas gravadores foi sendo substituído pela imagem fotográfica. Afinal os impressos podiam 

contar com uma reprodução fiel das imagens 

registradas por meio de uma câmera fotográfica. 

Com isso inicia-se a tradição da fotografia impressa, 

seja como meio de registro de um fato acontecido 

nos periódicos ou como imagem ilustrativa de um 

produto na incipiente publicidade. 

As tecnologias de fotogravura e clicheria 

chegam ao Brasil através dos grandes jornais que 

começam a se estabelecer como empresas. O “Jornal 

do Brasil” passa a utilizar os primeiros clichês em 

zincografia ainda em 1894. Como a impressão é 

 
Figura 18 – Linhas e sobreposição da retícula.   
Fonte: RIBEIRO, 2007, p. 106 

      
Figura 19 – Detalhe de meio-tom com 34 linhas.  
Comparando a imagem ampliada com a reduzida é 
possível perceber como funciona a reticulagem e a 
simulação de tons. 
Fonte: CRAIG, 1987, p. 75 
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feita em máquinas rotativas, os clichês são curvos para se adaptarem aos cilindros. Esse processo 

permitiu agilizar a produção do jornal. Com a virada do século começam a surgir as primeiras 

revistas que também trazem novidades tecnológicas e iniciam uma rica tradição de texto satírico 

com ilustrações em cores. A “Revista da Semana”, de 1900, inova imprimindo com três cores de 

clichês e utilizando fotografias como ilustrações (CAMARGO, 2003, p. 48-50). 

Em Pelotas, os clichês tipográficos estão 

presentes no Almanach de Pelotas, impresso nas 

“Officinas Typographicas do Diário Popular”, desde 

1913. As fotografias estão intercaladas no Almanach, 

ilustrando cenas urbanas e mostrando fachadas de 

estabelecimentos nos anúncios (Fig. 20). O editorial 

salienta que os clichês são confeccionados fora de Pelotas. 

O uso de cores também será através da tipografia, como 

na capa de cinco cores do Almanach de 1918. Os 

experimentos de sobreposição de cor ocorrem a partir de 

1920. 

Entre as livrarias que tem seções de impressão 

destaca-se a Livraria Universal, fundada em 1887 por 

Carlos e Guilherme Echenique, que anuncia no Álbum de Pelotas (1922) a instalação de 

“machinas automaticas de imprimir, cozer a fio, grampear e dobrar, permitindo ampliar 

vantajosamente a capacidade productora da secção industrial”. Nesta época a Universal rivaliza 

com a Livraria do Globo, de Porto Alegre, na produção de impressos e livros (Fig 21 e 22).  

 
Figura 20 – Anúncio Confeitaria Nogueira, 
Almanach de Pelotas, 1913. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas.  Foto da 
autora 
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1.31.31.31.3    Modernidade e impressãoModernidade e impressãoModernidade e impressãoModernidade e impressão    

Muitos dos processos de impressão utilizados atualmente tem origem nos processos 

desenvolvidos na era moderna. A impressão offset, processo mais utilizado atualmente, tem sua 

origem na litografia. As primeiras experiências para o desenvolvimento do processo, segundo 

Meggs (2009, p. 203) foram feitas pelo inglês Robert Barclay, embora muitos autores de 

produção gráfica considerem o americano Ira Washington Rubel como desenvolvedor do 

processo. Barclay, como já descrito, em 1875, obtém patente para um processo de impressão em 

latão utilizando cilindro de borracha, sem contato direto com a matriz litográfica. Ele desenvolve 

esse processo devido a dificuldade de se transferir a imagem diretamente da pedra para o latão. 

Rubel, em 1904, faz uma impressão acidental de uma folha de papel verificando que a 

transferência da imagem através do cilindro de borracha é mais uniforme (MEZA8, 2008) 

                                                 
8 MEZA, Margareth. Revista Tecnologia GráfRevista Tecnologia GráfRevista Tecnologia GráfRevista Tecnologia Gráficaicaicaica, 01 ago. 2008. A impressão offset no Brasil. Disponível em: 

            
Figura 21 – Anúncio Livraria Universal, Almanach de Pelotas, 1922. Títulos de apelo regional como as obras de 
Simões Lopes foram editados pela Universal. 
Figura 22 – Anúncio Livraria do Globo, Almanach de Pelotas, 1923. Além da impressão em tipografia também fazia 
trabalhos em litografia. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Embora haja duas versões quanto à 

origem do processo, o princípio de funcionamento 

é o mesmo da litografia com a diferença de que a 

matriz não entra em contato direto com a folha. 

Daí vem o termo offset.  Significa impressão “fora 

do lugar” ou “deslocada”. É utilizado um cilindro 

de borracha, chamado de blanqueta ou caucho 

(Fig. 23) que transfere (ou desloca) a imagem da 

pedra para a folha (FERNANDES, 2003, p.135).   

Apesar do princípio de impressão ser o mesmo da litografia, o processo offset é mais 

complexo e por isso levou décadas para tornar-se comercialmente viável. Uma série de 

aperfeiçoamentos e várias tecnologias desenvolvidas contribuíram para que o sistema fosse 

largamente utilizado.  

Da parte mecânica das máquinas, contribuíram para o aperfeiçoamento Alfred e 

Charles G. Harris, americanos que desenvolveram um sistema de alimentação automático para 

prensas litográficas em 1890 e no início do século XX desenvolveram as primeiras impressoras 

offset bem sucedidas comercialmente (Harris History9). Segundo Camargo (2003, p. 41), o 

americano Irving F. Niles contribuiu para o aumento da velocidade de impressão utilizando 

cilindros na impressão. 

O desenvolvimento da fotografia e os processos fotoquímicos também permitiram a 

gravação de chapas de zinco em substituição às pedras litográficas. O original a ser impresso era 

fotografado e o filme revelado era sobreposto a uma chapa pré-sensibilizada que passava pelo 

mesmo processo de exposição e revelação da fotografia (Fig. 24). A chapa de metal flexível com a 

imagem era afixada em um cilindro. O restante do processo assemelha-se à litografia e o mesmo 

princípio de funcionamento das máquinas atuais: repulsão entre água e tinta. A matriz é 

umedecida com água para em seguida ser entintada. As áreas de gravação da imagem permitem a 

                                                                                                                                                         
>http://www.revistatecnologiagrafica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=152:a-impressao-offset-no-
brasil&catid=68:materias-especiais&Itemid=188>  Acesso em: 10 de março de 2010. 

 
9 HARRIS History. Disponível em:  
<http://www.harris.com/company-history.html> Acesso em: 12 de março de 2010.Tradução da autora 

 

 
Figura 23 – Esquema de funcionamento de uma 
impressora offset. 
Fonte: RIBEIRO, 2007, 137. 
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aderência da tinta, de base oleosa, e as áreas sem gravação a repelem porque são permissivas 

somente à água (FERNANDES, 2003, p.136, RIBEIRO, 2007, p. 114 e 137). 

No Brasil, conforme o histórico 

apresentado pela ABIGRAF10, a primeira impressora 

offset chega em 1922, para atender as demandas da 

Companhia Lithographica Ferreira Pinto, do Rio de 

Janeiro. Dois anos mais tarde é a vez da Graphica 

Editora Monteiro Lobato, de São Paulo, adquirir seu 

equipamento offset, assim como a Companhia 

Lithografica Ypiranga e a Litografia Artística. No ano 

de 1926 é impressa a primeira revista em offset, a 

“Cinearte”, editada pela Pimenta de Mello & Cia, 

mesma editora das revistas “O Malho”, “Fon-fon” e 

“Leitura Para Todos”, com ilustrações do brilhante 

caricaturista e designer da época José Carlos de Brito e 

Cunha, mais conhecido como J. Carlos (Figuras 25 e 

26). Segundo Camargo (2003, p. 50), em 1924 a 

editora possui maquinário de ponta: “duas impressoras 

litográficas planas, uma offset, quinze impressoras 

tipográficas, sendo treze plano cilíndricas e duas 

rotativas, uma destas a cinco cores. Além disso, possuía 

quatorze linotipos, uma monotipo e oito câmaras de 

reprografia”.  

                                                 
10 ASSOCIAÇÃO Brasileira da Indústria Gráfica. Histórico.  .  .  .  Disponível em: <: <: <: <http://www.abigraf.org.br/index.php/br/a-abigraf-
mainmenu-26/histo-mainmenu-30> Acesso em: 14 de março de 2010. 

 

Figura 24 – Sequência do processo de impressão 
offset de uma gráfica nos anos 1940: fotografia 
do original, lavagem da chapa já gravada e 
impressão. 
Fonte: CAMARGO, 2003, 90. 
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Entretanto, apesar de um pequeno investimento propiciado pelo governo Juscelino 

Kubitschek, a impressão offset só se consolidará no Brasil em 1966, quando as indústrias gráficas 

formam o “Grupo Executivo das Indústrias de Papel e Artes Gráficas” – GEIPAG, que investiu 

capital e pressionou pela liberação das importações de máquinas.  A produção de máquinas offset 

no Brasil só se dará a partir de 1977, com uma fabricação de máquinas de pequeno médio porte 

(CAMARGO, 2003, p. 126 –129).  

Ao longo do século XX a impressão offset foi afirmando-se como o principal sistema 

de impressão, permitindo tiragens variadas e prestando-se a impressão de inúmeras peças que vão 

desde embalagens até jornais, revistas e livros. Isso se deve ao aprimoramento das máquinas mas 

basicamente ao aperfeiçoamento do sistema de fotocomposição. Desde então outros processos 

foram desenvolvidos tendo como base o meio digital, sendo que atualmente utiliza-se 

computadores para diagramação e composição, e imagesetters para a gravação a laser da película 

fotossensível (denominada fotolito) que será utilizada para a gravação através de luz ultravioleta da 

chapa de impressão. Já estão em uso as chamadas platesetters, que permitem gravação direta, 

também a laser, da chapa de impressão, eliminando o filme de fotolito (BAER, 2005, p. 47-53, 

FERNANDES, 2003, p. 119-121).  

          

Figura 25 – Revista Para Todos, janeiro 1927. Fonte: J. Carlos em Revista. 
Figura 26 – Revista “O Malho”, outubro 1929. 
Fonte: J. Carlos em Revista. 
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Além da offset há outros processos de impressão desenvolvidos ao longo do século XX que 

merecem destaque. Da gravação em metal, calcografia, originou-se a rotogravura, processo 

adequado para altas tiragens devido ao custo de gravação da matriz e a durabilidade da mesma, 

maior que a offset. A matriz segue o mesmo princípio do entalhe, com o diferencial de ser 

cilíndrica, podendo ser gravada através de processo químico (ácidos) ou físico (sistema digital de 

abertura de alvéolos através de uma ponta piramidal). A impressão se dá quando o cilindro é 

entintado sendo que a tinta é retida na malha composta pelos alvéolos e transferida para o papel 

através de pressão feita por outro cilindro.  (FERNANDES, 2003, p. 137-139).  

 

Com a introdução do plástico nas embalagens surgiram dificuldades específicas 

decorrentes da impressão nesse suporte. Para isso foi desenvolvido um novo processo de 

impressão, denominado flexografia, em função da utilização de matriz flexível. Essa matriz, 

inicialmente feita em borracha e atualmente confeccionada em fotopolímero, apresenta área de 

impressão em relevo e funciona como um carimbo (FERNANDES, 2003, p. 140) 

Rotogravura e flexografia são processos industriais de impressão que se beneficiam de 

avanços mecânicos desenvolvidos para a offset. Já a serigrafia, segundo Fernandes (2003, p. 141), 

surgida na China há alguns séculos, por muito tempo foi um processo artesanal. De matriz 

permeável, também beneficiou-se com a evolução dos processos químicos da fotografia, pois a 

gravação é feita em tela fotossensível. Atualmente, com a industrialização do processo, pode-se 

imprimir em vários tipos de suportes, de camisetas a embalagens de vidro.  

Enfim, chega a era dos processos digitais, na qual a matriz é virtual, ou inexistente no 

plano físico. Com o acesso a computadores, a popularização de programas específicos para a 

criação de layouts e com esses processos digitais, os meios de impressão democratizaram-se, 

fazendo com que qualquer pessoa possa ter uma mini gráfica em casa. Invariavelmente, essa 

   

Figura 27 – Limpeza do cilindro, gravação e impressão através do processo de rotogravura. Jornal “O Estado de São 

Paulo”, 1941. Fonte: O ESTADO de São Paulo. Victor Film, São Paulo, 1941. 
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revolução digital não diminuiu o papel da indústria gráfica e dos profissionais associados à ela. Em 

tempos de publicações online, os meios impressos não tendem a desaparecer, mas adaptar-se a 

novos nichos de produção. Além desse desafio, há a preocupação em tornar a produção 

responsável em termos ecológicos. 

    

1.4. Indústria 1.4. Indústria 1.4. Indústria 1.4. Indústria ggggráfica, produção gráfica, artes gráficas e ráfica, produção gráfica, artes gráficas e ráfica, produção gráfica, artes gráficas e ráfica, produção gráfica, artes gráficas e iiiimprensa: conceituações.mprensa: conceituações.mprensa: conceituações.mprensa: conceituações.    

Como primeiro passo no percurso investigativo cabe delimitar o objeto em questão: 

indústria gráfica. Observou-se que algumas denominações são utilizadas com freqüência fazendo 

referência ao mesmo assunto. Assim sendo, se faz necessário compreender a extensão de seus 

significados e aplicação dos mesmos a fim de tornar a leitura generosa para com o leitor leigo. Os 

termos, indústria gráfica, produção gráfica, artes gráficas e imprensa, estão ligados ao mesmo 

assunto entretanto possuem designação e aplicação próprias. 

Sobre a expressão indústria gráfica não foi encontrado uma significação própria – e 

nem seria encontrado. Isso por tratar-se de uma expressão composta que só ganha sentido em 

conjunto. Indústria, refere-se ao “conjunto das atividades humanas que tem por objeto a 

produção de bens econômicos11”. Quanto ao termo gráfica, designa “estabelecimento onde são 

impressos livros, jornais, etc12. Entretanto, trocando-se o gênero da palavra, vemos a amplitude do 

significado da expressão indústria gráfica:  

 
GRÁFICO adj. (Do gr. graphikosgraphikosgraphikosgraphikos.) 1. Relativo à grafia. – 2. Figurado por desenhos, 
figuras geométricas, mapas e, principalmente, desenho linear: representação gráfica de um 

fenômeno. || Arte gráfica, desenho, gravura original e p. ext. todo processo de impressão 
artística, da gravura à imprensa, à tipografia, à paginação e mesmo à fotografia. || Artes Artes Artes Artes 

gráficasgráficasgráficasgráficas, conjunto das artes e das técnicas, conjunto das artes e das técnicas, conjunto das artes e das técnicas, conjunto das artes e das técnicas do que se que se conhece como  do que se que se conhece como  do que se que se conhece como  do que se que se conhece como indústria indústria indústria indústria 

gráficagráficagráficagráfica.... (Em sentido amplo, os processos de reprodução ligados à gravura e à (Em sentido amplo, os processos de reprodução ligados à gravura e à (Em sentido amplo, os processos de reprodução ligados à gravura e à (Em sentido amplo, os processos de reprodução ligados à gravura e à 
impressão, incluindo ainda a arte do livro, a encadernação, etc.) || impressão, incluindo ainda a arte do livro, a encadernação, etc.) || impressão, incluindo ainda a arte do livro, a encadernação, etc.) || impressão, incluindo ainda a arte do livro, a encadernação, etc.) || Indústrias Indústrias Indústrias Indústrias 

gráficasgráficasgráficasgráficas, conjunto das técnicas e das atividades que conco, conjunto das técnicas e das atividades que conco, conjunto das técnicas e das atividades que conco, conjunto das técnicas e das atividades que concorrem para a produção de rrem para a produção de rrem para a produção de rrem para a produção de 
impressos em geralimpressos em geralimpressos em geralimpressos em geral13131313. (Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1988, p. 2851) 

 

E desse modo, indústria gráfica compreende as artes e os processos (no modo de fazer 

e no âmbito tecnológico) de impressão, desde a composição até o acabamento. Por conseguinte, 

essa denominação abarca o termo produção gráfica quando este refere-se a realização dos 

                                                 
11 Grande Enciclopédia Delta Larousse 
12 Grande Enciclopédia Larousse Cultural 
1988 Editora Universo Ltda. 
Licença editorial para o Círculo do Livro por cortesia da Editora Universo Ltda. 
13 Grifo nosso. 
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impressos. Esta denominação é muito utilizada na bibliografia que trata dos modos de fazer da 

indústria gráfica. Atualmente, o produtor gráfico é o profissional responsável por acompanhar o 

projeto gráfico em todas as etapas de sua produção, desde a arte-finalização até o acabamento. Em 

alguns escritórios de design e agências de publicidade, o produtor gráfico tem papel chave pois seu 

conhecimento de indústria gráfica determina qual melhor processo de impressão que equaliza as 

demandas de volume, formato, suporte, cores, orçamento e tempo de produção, influenciando 

diretamente no layout do impresso. 

Quanto à imprensa, o significado primeiro refere-se a: 

Processo de reprodução de um texto ou de uma figura, imprensando-se uma ‘forma’ de 
tipos móveis ou um clichê*, devidamente recobertos de tinta, contra uma superfície de 
papel, pano, etc. (A reprodução de desenhos trabalhados numa chapa de metal pelo 
mesmo processo, dá-se em geral o nome de gravura*)| (p. ext.) Conjunto dos processos 
jornalísticos que possibilitam a difusão maciça de informações ou opiniões em 
publicações escritas, no rádio, na televisão, etc. | Conjunto dos jornais, revistas e 
publicações periódicas de um lugar. (Grande Enciclopédia Delta Larousse) 
 

Esta definição de imprensa abarca tanto as técnicas de impressão quanto as atividades 

jornalísticas. Desse modo, a imprensa (técnicas de impressão + atividade jornalística) faz parte do 

conceito de indústria gráfica cuja extensão de significado começa nas técnicas e modos de 

impressão e vai até os profissionais encarregados da produção de conteúdo para os impressos. 

Ao longo da pesquisa, os termos freqüentemente mais utilizados para a busca de 

informações foram artes gráficas, oficinas gráficas e imprensa. Isso deve-se ao fato de que em 

Pelotas, até a década em questão, não se tinha a consciência de uma indústria gráfica, apesar dos 

fatos e fontes encontradas provarem o contrário como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

    

    

    

2  Metodologia da pesquisa, análise dos dados obtidos e inventário2  Metodologia da pesquisa, análise dos dados obtidos e inventário2  Metodologia da pesquisa, análise dos dados obtidos e inventário2  Metodologia da pesquisa, análise dos dados obtidos e inventário    

 
Recordar, tanto como esquecer, é pois classificar, segundo modalidades históricas, 
culturais, sociais, mas também muito idiossincráticas, como ilustra o ‘ordenamento’ 
evocado por Perec em Pensar/Classificar. É a partir de múltiplos mundos classificados, 
ordenados e nomeados em sua memória segundo uma lógica do mesmo e do outro 
subjacente a toda categorização – reunir o que se parece, separar o que difere – que um 
indivíduo vai construir e implantar sua própria identidade 
(CANDAU, 2001, p. 82) 

    

2.1. Preâmbulo2.1. Preâmbulo2.1. Preâmbulo2.1. Preâmbulo    

Este capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia aplicada à pesquisa de 

campo e ao ordenamento dos dados obtidos nessa. De início é feito um apanhado dos 

instrumentos de pesquisa que orientam a busca, sistematização e análise dos dados, amparado em 

bibliografia especializada. A apresentação dessa organização é imprescindível para que fique 

esclarecido o percurso metodológico adotado por esta pesquisa. Após, é feito um breve descritivo 

das peças examinadas que fornecerão o contexto em que estavam inseridas. Depois, parte-se para a 

apresentação dos dados obtidos conforme relevância.  

Ao final, é apresentado o inventário sumário, resultado sintético dos dados obtidos na 

pesquisa de campo, que abrirá caminho para as análises que serão feitas no terceiro capítulo e que 

resultarão no inventário analítico.  

Não foi pretensão fazer um relatório detalhado da pesquisa de campo mas pontuar as 

informações mais pertinentes ao objetivo dessa pesquisa: listar as empresas atuantes na década de 

1920, informar técnicas oferecidas e dar a dimensão da indústria gráfica em Pelotas. 
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2.2. Os instrumentos de pesquisa2.2. Os instrumentos de pesquisa2.2. Os instrumentos de pesquisa2.2. Os instrumentos de pesquisa    

Conforme Paes (2006, p.127) o inventário faz parte dos instrumentos de pesquisa 

básicos de arquivo que foi definido por um grupo de trabalho da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros. Este grupo definiu os instrumentos com a seguinte ordem: guia, inventário, catálogo e 

repertório. 

O guia é “destinado à orientação dos usuários no conhecimento e na utilização dos 

fundos1 que integram o acervo2 de um arquivo permanente3”. Trata-se do primeiro instrumento 

de pesquisa, mais genérico, que informa sobre a totalidade dos fundos existentes. Traz 

informações “sobre o histórico, a natureza, a estrutura, o período de tempo, a quantidade de cada 

fundo integrante do acervo total do arquivo” (PAES, 2006, 127-28). 

O próximo instrumento de pesquisa é o inventário o qual está dividido entre 

inventário sumário e inventário analítico. O inventário sumário é o “instrumento pelo qual as 

unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas e descritas 

sucintamente” (PAES, 2006, p. 130). A autora complementa afirmando que o inventário sumário 

tem por finalidade descrever a composição de um fundo, suas partes – descritas sumariamente, 

mecanismos que permitam sua busca (como palavras-chave), e ainda deve conter uma introdução 

com os seguintes itens: 

- Modalidade de incorporação do fundo no acervo do arquivo; 
- Breve notícia histórica sobre a instituição, a pessoa ou a família da qual o fundo é 
proveniente; 
- Explicação sobre o modo de consulta do inventário (PAES, 2006, p. 131). 

  

O inventário analítico é o “instrumento de pesquisa no qual as unidades de 

arquivamento de um fundo ou uma de suas subdivisões são identificadas e descritas 

pormenorizadamente” (PAES, 2006, p. 134). Tem por objetivo propiciar ao leitor uma visão das 

unidades do arquivo com descrição minuciosa. A autora salienta a importância de que haja um 

especialista no tema em questão para organizar este tipo de inventário. 

                                                 
1 Fundo – 1. A principal unidade de arranjo estrutural nos arquivos permanentes, constituída dos documentos 
provenientes de uma mesma fonte geradora de arquivos. 2. A principal unidade de arranjo funcional nos arquivos 
permanentes, constituída dos documentos provenientes de mais de uma fonte geradora de arquivo reunidas pela 
semelhança de suas atividades, mantido o princípio da proveniência (PAES, 2006, p. 26) 
2 Acervo – Conjunto dos documentos de um arquivo (PAES, 2006, p. 23). 
3 Arquivo permanente – Conjunto de documentos que são preservados, respeitando a destinação estabelecida, em 
decorrência de seu valor probatório e informativo (PAES, 2006, p. 24). 
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Na sequência dos instrumentos de pesquisa há o catálogo e repertório. O primeiro 

refere-se a “instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, cronológico, 

onomástico ou geográfico, incluindo todos os documentos, pertencentes a um ou mais fundos, 

descritos de forma sumária ou pormenorizada (PAES, 2006, p. 136)”. O segundo trata-se de 

descrever “pormenorizadamente documentos previamente selecionados, pertencentes a um ou 

mais fundos, segundo um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico (PAES, 2006, 

p. 138)”. 

Seguindo as disposições expostas anteriormente foi estabelecido um fundo chamado 

indústria gráfica. Este fundo tem por objetivo delimitar a indústria gráfica em Pelotas, Rio 

Grande do Sul, no período que abrange a década de 1920. 

O espaço de pesquisa dos documentos para este fundo foi a Bibliotheca Pública 

Pelotense e os arquivos pesquisados constituem os periódicos e produtos remanescentes desta 

indústria no período em questão que fazem parte do acervo desta instituição. 

O objetivo desta pesquisa foi constituir um inventário sumário das gráficas existentes 

neste período. Para tanto foi elaborada uma listagem dos periódicos existentes nesta instituição e 

que deveriam ser examinados à procura de evidências dessa indústria. Essas evidências deveriam 

ser anúncios ou assinaturas de trabalhos que permitiriam construir uma listagem das empresas 

atuantes à época. Consultando os índices da instituição foi elaborada uma tabela (tabela 1) com os 

periódicos existentes bem como sua peridicidade: 
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Desta lista foram examinados primeiramente os periódicos com maior vigência como 

o Álbum de Pelotas de 1922 e Almanach de Pelotas 1920-1930. Como já exposto anteriormente, 

a publicação de anúncios nessas peças se tornou mais atraente para as empresas e comércios em 

função do maior prazo de veiculação. No caso do Álbum de Pelotas de 1922, figurar entre os 

anunciantes significava inscrever o estabelecimento em uma peça de cunho histórico e perene. 

De fato, como será possível observar a seguir, os anúncios dos estabelecimentos 

gráficos adquirem um caráter institucional no Álbum de Pelotas e Almanach e tornam-se 

promocionais quando figuram em periódicos quinzenais como a Illustração Pelotense e nos 

jornais diários. 

Dos periódicos de menor vigência de publicação, foram examinados a Illustração 

Pelotense, de periodicidade quinzenal e dos jornais diários optou-se pelos dois principais 

publicados no período: Diário Popular e A Opinião Pública, que conforme tabela é possível 

consultar todos os exemplares da década de 1920. 

Ainda há os exemplares dos Relatórios da Intendência de Pelotas, cujas informações 

publicadas permitiram tecer considerações a respeito da dimensão da indústria gráfica de Pelotas. 
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O método de busca por estabelecimentos gráficos anunciantes nestas peças se deu 

baseado nos critérios que caracterizam a própria indústria gráfica, quais sejam: as atividades de 

edição e impressão de peças gráficas e técnicas relacionadas. Esses critérios deveriam estar 

expressos nos anúncios para que a delimitação fosse precisa. 

 

2.3.1. Álbum de Pelotas de 19222.3.1. Álbum de Pelotas de 19222.3.1. Álbum de Pelotas de 19222.3.1. Álbum de Pelotas de 1922    

Editado por Clodomiro Carriconde, foi produzido por ocasião do centenário da 

independência do Brasil embora não tenha sido uma exclusividade de Pelotas. Outras cidades 

também editaram álbuns pelo mesmo motivo.  

O Álbum de Pelotas apresenta formato 62 x 44cm de página aberta, sendo impresso 

em tipografia com clichês fotográficos4 e encadernação de livro com capa dura e  aplicação de 

dourado (Fig. 28). O papel é couché, levemente brilhoso e de espessura delicada - em torno de 

60g/m² (Fig. 29). 

                                                 
4 Os clichês usados em tipografia são placas de metal no qual a imagem gravada está reduzida a pontos. A junção e 
proximidade desses pontos dão a ilusão de claro e escuro, simulando tons contínuos. 
 

          
 
Figura 28 – Capa do Álbum de Pelotas de 1922. Forração em tecido vermelho com gravação de clichês em dourado.  
 
Figura 29 – Folha de rosto do Álbum de Pelotas de 1922. Mistura de tipos ornamentais com brasão do Estado do Rio Grande do 
Sul ao centro. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Esta produção comemorativa teve por finalidade apresentar um panorama da cidade 

no ano de 1922, divulgando aspectos culturais, econômicos, geográficos, históricos e 

personalidades em destaque de Pelotas. Entre os muitos textos ilustrados com fotografias estão os 

anúncios de empresas da cidade. Dada a permanência no tempo e a importância da referida 

publicação, todas as empresas da cidade fizeram um esforço de se fazer presentes nas páginas do 

Álbum de Pelotas mesmo que em espaço reduzido.  

Os anúncios caracterizam-se pela riqueza da informação. Mais do que anunciar 

serviços e produtos, os empresários buscaram retratar o percurso histórico de seus 

empreendimentos. Deste modo, os anúncios fornecem a primeira pista no dimensionamento da 

importância que a indústria gráfica teve nesta cidade.  

 

2.3.2. Almanach de Pelotas2.3.2. Almanach de Pelotas2.3.2. Almanach de Pelotas2.3.2. Almanach de Pelotas    

A segunda fonte de pesquisa também tem sua 

relevância afirmada pelo extenso prazo de vigência de suas 

edições. Trata-se do Almanach de Pelotas, editado 

anualmente de 1913 a 1935 (Fig. 30).  Segundo Gastaud e 

Silva (2010, p. 12) entre 1913 a 1920 foi impresso pelas 

Officinas Typográficas do Diário Popular. De 1921 até 

1928, a impressão fica a cargo da Tipografia Guanany e até 

1935, última edição, foi impresso pelas Oficinas 

tipográficas da Livraria do Globo. A fundação foi do 

“malogrado e saudoso conterrâneo Dr. Antonio Gomes da 

Silva, Ignácio Alves Ferreira e Capitão Florentino Paradeda, 

este há muitos anos já seu único diretor e proprietário” 

(PARADEDA, in: Almanach de Pelotas, 1928, p.72) 

Quanto ao formato, o Almanach apresenta dimensões de página aberta 29 x 21 cm, 

sendo todo impresso em tipografia com a presença de clichês fotográficos em papel jornal e 

encadernação de livro com capa flexível. 

Este tipo de publicação teve grande apelo popular por tratar-se de um livro-agenda 

que acompanhava o leitor o ano todo, fornecendo informações variadas na forma de artigos e 

 
Figura 30 – Capa do Almanach de Pelotas 
de 1927. Composta em litografia com orlas 
decorativas que emolduram a imagem do 
Grande Hotel. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto 
da autora. 
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curiosidades, entretenimento com piadas, historietas e poemas, e informações objetivas e de 

utilidade pública tais como tarifas de telégrafos, correios e trens, impostos a recolher, dados para 

pecuaristas e agricultores – taxas pluviométricas, tabela de época de plantio e colheita, fases da lua, 

etc (Fig. 31). Destaca-se a seção “Indicador” com um índice de empresas e seus respectivos 

endereços, divididos por atividade, tal como nas páginas amarelas dos atuais guias telefônicos. 

 

O tom editorial do Almanach era pautado pela divulgação dos progressos da cidade de 

Pelotas, muito apropriado à ideologia positivista que estava fortemente arraigada na cidade. Dessa 

incumbência auto-imposta de arauto do desenvolvimento pelotense o periódico gabava-se no 

editorial:  

(...) uma publicação que se voltasse à propaganda de sua querida terra, do seu progresso e 
à exaltação de suas virtudes, dos atributos e dos alevantados atos de conterrâneos que tal 
preito tivessem feito e hajam de fazer jus. (PARADEDA, in: Almanach de Pelotas, 1926, 
p.3) 

 

Os anúncios encontrava-se na seção “Propaganda” e também mesclados às seções de 

calendário, agenda, artigos e utilidades além de se fazerem presentes onde houvesse espaço 

disponível – e muitas vezes diminuto, como rodapés de artigos e até na capa do periódico. 

Sobre os exemplares disponíveis na Bibliotheca Pública Pelotense, só falta a coleção o 

exemplar de 1916. Todos os exemplares da década 1920 se fazem presentes, em bom estado de 

 
Figura 31 – Página 45do Almanach de Pelotas de 1913, com tabela de índice 
pluviométricos publicados pela Escola de Agronomia e Veterinária.  Fonte: Bibliotheca 
Pública Pelotense. Foto da autora. 
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conservação ainda que nem todos tenham a capa original em função da encadernação feita 

posteriormente. 

    

2.3.3. A Illustração Pelotense2.3.3. A Illustração Pelotense2.3.3. A Illustração Pelotense2.3.3. A Illustração Pelotense    

Tratava-se de uma revista de 

periodicidade quinzenal. Segundo Silva (2010, 

p. 143) a Illustração Pelotense surgiu em 1º de 

janeiro de 1919, sendo que em “agosto de 1919, 

tomou a firma (Livraria Universal, de Echenique 

& Cia.) a responsabilidade editorial da 

Illustração Pelotense, o apreciado quinzenário 

que galhardamente vem conquistando a 

simpatia do público rio-grandense graças a 

direção do literato Coelho da Costa” (Trecho do 

texto publicado no anúncio da Livraria 

Universal no Álbum de Pelotas 1922 e 

Illustração Pelotense, nº 24, ano II, 1920, p. 

13). A Illustração foi publicada somente durante 

sete anos sendo finalizada em 1926. 

Quanto ao formato, do ano 1 ao ano 5 (1919 a 1923) apresentava formato 25,1 x 

17,4 cm fechado com variações de milímetros, e formato 33,3 x 25 cm do ano 6 ao ano 8 (1924 a 

1926), sendo impresso em tipografia. Destaque para a presença constante de clichês fotográficos e 

muitos ornamentos de inspiração art nouveau sendo impressos em tons variados, como mostra a 

figura 32. A diagramação é predominantemente feita em duas colunas, com fotografias 

entremeando os textos. De fato, a Ilustração destaca-se pelas experimentações tanto em técnica 

como o uso de cores na impressão tipográfica quanto pela diagramação pouco usual e permeada 

de títulos ornados, caixas de textos decoradas, filetes em formas orgânicas para separar a seção, 

que às vezes tornam a publicação um tanto carregada visualmente (Fig. 33). O papel é acetinado, 

de gramatura próxima a 60g/m². Já a capa é de um papel mais espesso e geralmente com massa 

colorida. 

 
 

Figura 32 – Illustração Pelotense nº 24, ano II. 
Edição comemorativa ao 33º aniversário da 
Livraria Universal. Ornamentos em profusão com 
fotografia da fachada da Universal. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da 
autora. 
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Figura 34 – Illustração Pelotense nº 5, ano VII, 1 de março de 1926. Seção “Mundanismo” - espécie de coluna social da época. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 

 
Figura 33 – Illustração Pelotense nº 9, ano II, 1 de maio de 1921. Experimentação de técnica presente na mescla de cores. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Sobre o conteúdo, a publicação tem um tom literário, sendo recheada de artigos, 

contos, crônicas e poesias. Entretanto, não se furta a atender os desejos frívolos de uma 

aristocracia que gosta de se ver representada na forma de notas sociais, notícias sobre eventos e 

fatos ricamente fotografados e emoldurados nas páginas da Illustração (Fig. 34). 

Quanto aos anúncios publicitários, são recorrentes em quase todas páginas, 

apresentando reclames da indústria farmacêutica, bem como as novidades do comércio e indústria 

local.  

 

2.3.4. Diário Popular2.3.4. Diário Popular2.3.4. Diário Popular2.3.4. Diário Popular    

    

Foi fundado em 27 de agosto de 1890 por Theodósio de Menezes e segue sendo o 

jornal mais antigo ainda em funcionamento no estado (Fig. 35). Iniciou suas atividades como 

periódico diário matutino independente de filiação política mas em poucos meses foi vendido ao 

Partido Republicano Rio Grandense, tornando-se órgão oficial deste (LONER, 2010, p. 95). 

Segundo matéria publicada em 25 de agosto de 1990, por ocasião do seu centenário, Theodósio 

de Menezes “associa-se ao tipógrafo José Maria da Luz e tem apoio dos entusiastas do novo 

regime, entre os quais, Pedro Osório, Alberto Rosa, Cypriano Barcellos, João Py Crespo e o 

coronel Guilherme Echenique”, este último integrante da sociedade Echenique e Cia. que 

 
Figura 35 – Diário Popular, 27 de agosto de 1927. Edição alusiva ao aniversário do jornal. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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administra a Livraria Universal. Sete anos após sua fundação, por questões de divergência 

partidária, Theodósio sai do jornal para fundar a folha “A Opinião Pública”. 

Publicado em formato standard 90 x 65cm e com 4 páginas, apresenta-se com 8 

páginas e formato 84 x 57cm em 1923, sendo publicado todo em tipografia. A diagramação 

privilegia essencialmente os textos que são dispostos em sete colunas sendo figurados com clichês, 

quando muito na capa. Os anúncios figuravam com mais freqüência nas páginas 3 e 4 e no 

formato 8 páginas, na sétima e oitava, havendo algumas chamadas publicitárias nas outras 

páginas.  

 

2.3.5. A Opinião Pública2.3.5. A Opinião Pública2.3.5. A Opinião Pública2.3.5. A Opinião Pública    

 

Este jornal surge em 5 de maio de 1896 de uma dissidência do Diário Popular (Fig. 

36). Theodósio de Menezes, associado a João Alves de Moura, Arthur Hameister, Rodolpho 

Amorim e Filinto Moura fundam este novo jornal que ao longo das primeiras décadas do século 

XX irá mudar de direção diversas vezes, assumindo linhas editoriais de acordo com os dirigentes e 

as vezes até mudanças na diagramação. Em 1944 é arrendado pela gráfica do Diário Popular, 

 
Figura 36 – A Opinião Pública, 5 de maio de 1926. Edição comemorativa ao aniversário do periódico. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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sendo impresso nas mesmas oficinas deste até o ano de 1962 (LONER, 1998, 12-15; LONER, 

2010, 187-188). Sua periodicidade era diária sendo vespertino.  

Quanto ao formato, mantém-se standard em 66 x 98cm, com nove colunas e 4 

páginas. A primeira página ocupa-se das principais matérias, enquanto que na página 2 saíam as 

notas sociais e notícias rápidas e páginas 3 e 4 com anúncios publicitários, muitos os quais 

impressos em tipos grandes e corpulentos e com alguns poucos clichês. Não se costuma ver 

anúncios de página inteira como no Diário Popular.  

 

 

2.3.6. Relatórios da Intendência2.3.6. Relatórios da Intendência2.3.6. Relatórios da Intendência2.3.6. Relatórios da Intendência    

Os relatórios da Intendência (Fig. 37) 

reuniam a suma dos trabalhos realizados pelo 

intendente (atualmente o prefeito) durante um 

ano de sua gestão. Predominavam dados sobre 

receita/arrecadação e investimentos/gastos, em 

textos com informação detalhada e gráficos 

demonstrativos, também obras e melhorias feitas, 

bem como dados da cidade acerca da população, 

escolas, comércio e indústria. Os relatórios eram 

publicados no dia 20 de setembro sendo também 

veiculados no jornal Diário Popular, para que 

toda a população tivesse acesso a estas 

informações.  Desse modo, este precioso 

documento foi imprescindível para se traçar um 

panorama da cidade bem como forneceu os dados acerca das oficinas gráficas existentes na cidade 

onde foi possível dimensionar o tamanho da indústria gráfica em Pelotas traçando-se um 

comparativo com outros dados buscados em fontes de âmbito nacional.  

Foram pesquisados os relatórios de 1921 a 1929 (disponíveis no acervo da Bibliotheca 

Pública Pelotense), sendo que de 1921 a 1923 e depois de 1928 a 1929 os relatórios foram 

impressos nas Oficinas Tipográficas do Diário Popular e de 1924 a 1928 foram impressos pela 

 
Figura 37 – Relatório apresentado ao Conselho 
Municipal pelo Intendente Dr. Augusto Simões Lopes 
em 20 de setembro de 1927.  
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Livraria do Globo.  Todos os livretos são impressos em tipografia, contendo uma capa simples de 

papel sulfite cinza de espessura em torno de 180g/m² e miolo em couché próximo ao 70g/m², 

formato 21,2 x 29cm fechado. Algumas folhas se desdobram na horizontal apresentando gráficos.  

 

2.4. Anúncios nos periódicos pes2.4. Anúncios nos periódicos pes2.4. Anúncios nos periódicos pes2.4. Anúncios nos periódicos pesquisadosquisadosquisadosquisados 

Seguindo o critério estabelecido para a procura de empresas que se ocupavam da 

impressão de material gráfico, de todos os periódicos consultados só foi possível encontrar 

anúncios de vários estabelecimentos gráficos no Álbum de Pelotas e Almanach de Pelotas. Os 

demais periódicos - Illustração Pelotense, Diário Popular e A Opinião Pública continham muitos 

anúncios de uma empresa só e repetidos inúmeras vezes sem alteração, além do que, como muitos 

estabelecimentos não se ocupavam somente da impressão, mas também de comércio de artigos de 

livraria e papelaria, constavam muitos anúncios cujo foco não era de interesse desta pesquisa. 

Desse modo se tornou inviável e improdutivo contabilizar todos os anúncios publicados nesses 

últimos periódicos, sendo que nos primeiros citados, foi possível fazer um quadro da freqüência 

de anúncios por empresa. Como já mencionado, era de interesse das empresas se fazerem 

presentes nas páginas do Álbum de Pelotas e Almanach de Pelotas, desse modo, estas peças 

forneceram as primeiras e fundamentais pistas para a tarefa de inventário da indústria gráfica em 

Pelotas. 

Após a localização dos anúncios, foi montada uma tabela (quadro 1) da freqüência 

destes por estabelecimento em todas as peças gráficas – Álbum de Pelotas e 11 edições do 

Almanach de Pelotas de 1920 a 1930.  

Assim sendo, no Álbum de Pelotas 1922 encaixaram-se nesse perfil os anúncios: 

- Livraria Universal; 

- Livraria Commercial e 

- Livraria do Globo.  

 

No Almanach de Pelotas, as empresas anunciantes foram: 

- Livraria Universal; 

- Livraria Commercial;  

- Livraria do Globo; 
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- A Guarany e  

- Empreza de Propaganda Commercial. 

 

A tabela 2 apresenta a freqüência dos anúncios nos periódicos por empresa: 

 

A freqüência dos anúncios por si só não representa informação acerca da atividade das 

empresas. As fontes analisadas aqui fornecem algumas pistas como a inclusão do endereço na 

seção “Indicador” do Almanach de Pelotas. Observa-se que em alguns anúncios, como os da 

Livraria Universal, há a ostentação da data de fundação da empresa, denotando tradição e 

confiança ao público consumidor. Por outro lado a omissão dela significa que a empresa foi 

fundada recentemente.  

A seguir, descrição com imagem dos anúncios publicados no “Álbum de Pelotas” e 

“Almanach de Pelotas”. 
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2.4.1. An2.4.1. An2.4.1. An2.4.1. Anúncios no Álbum de Pelotas 1922 úncios no Álbum de Pelotas 1922 úncios no Álbum de Pelotas 1922 úncios no Álbum de Pelotas 1922     

O anúncio da Livraria Universal no Álbum de Pelotas é o mais rico em termos de 

informação. Ocupando uma página inteira do livro (Fig. 38), apresenta breve histórico da 

empresa desde sua fundação, nomeando fundadores e composição da empresa para o ano de 

1922. Também descreve a seção de livraria - citando algumas produções relevantes, seção de 

papelaria – ressaltando a dificuldade de se importar material, especialmente partituras musicais, 

devido aos efeitos da primeira grande guerra na Europa.  

A parte final do anúncio é reservada a descrição das oficinas de impressão, ressaltando 

em negrito os processos de tipografia, impressão, douração, pautação e encadernação. Destaca-se a 

ênfase na aquisição de “(...)diversas máquinas automáticas de imprimir, cozer a fio, grampear e 

dobrar(...)”. 

 

Figura 38 – Anúncio da Livraria Universal no Álbum de Pelotas 1922. 
Destaque para o imenso texto dividido em duas colunas e ornado com a foto da fachada da livraria. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Na parte central do anúncio há uma foto da fachada do estabelecimento, ressaltando o 

“majestoso edifício” na esquina onde se encontra. 

    

 

O anúncio da Livraria Commercial apresenta anúncio de meia página no Álbum de 

Pelotas (Fig. 39) trazendo breve texto descritivo dos serviços tais como encomendas de livros e 

produção de impressos para escritório. Salienta-se em tipos maiores a produção de caixas de 

papelão. Ao centro do anúncio, entre as colunas de texto está a fotografia da fachada do 

estabelecimento.  

 

Figura 39 – Anúncio da Livraria Commercial no Álbum de Pelotas 1922. 
Equilíbrio compositivo demonstrado pela divisão do texto em duas colunas com a foto da fachada do estabelecimento ao centro. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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O anúncio da Livraria do Globo no Álbum de Pelotas (Fig. 40) é de página inteira e 

apresenta-se mais econômico em informação se comparado aos outros anúncios de livrarias na 

mesma publicação. São informados somente os serviços prestados – “Artes gráficas e indústrias 

correlatas”, seções da loja e anúncio da concessão de uma marca de máquina de escrever com 

gravura da mesma. Não há maiores informações acerca da produção ou das técnicas empregadas. 

A distribuição das informações é feita em duas colunas com o título cortado por um espesso filete. 

A diagramação preza pela limpeza visual.  

    

    

    

 
 
Figura 40 – Anúncio da Livraria do Globo no Álbum de Pelotas 1922. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Não foram encontrados anúncios dos periódicos no Álbum de Pelotas. A única 

menção que se faz a eles ficou a cargo de uma página entitulada “A Imprensa em Pelotas” que 

apresenta uma montagem dos principais jornais veiculados (Diário Popular, A Opinão Pública, O 

Rebate, O Arauto e Illustração Pelotense) na cidade com edições sobrepostas (Fig. 41) É de causar 

estranhamento que essas empresas jornalísticas ocupem um espaço tão pequeno em uma peça 

histórica como o Álbum de Pelotas, dada a importância que a atividade teve na cidade.        

    

 

 

    

 
Figura 41 – Anúncio dos periódicos no Álbum de Pelotas 1922. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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2.4.2. Anúncios no Almanach de Pelotas 1920 2.4.2. Anúncios no Almanach de Pelotas 1920 2.4.2. Anúncios no Almanach de Pelotas 1920 2.4.2. Anúncios no Almanach de Pelotas 1920 ––––    

1930193019301930    

No anúncio da Livraria Universal    há uma 

uniformidade de composição e de texto nos anúncios 

da Livraria Universal Veiculados no Almanach de 

Pelotas. Apresentam sempre o mesmo formato de 

página inteira com nome da livraria como título do 

anúncio seguido por uma das atividades e ano de 

fundação (Fig. 42). A seguir são descritos todos os 

serviços e produtos oferecidos sob o título de 

“Imprensa, encadernação e douração”. Ao final e em 

destaque aparece o nome da firma, “Echenique e 

Comp.” seguida da cidade e estado de localização. O 

endereço da livraria não aparece no anúncio. O texto 

segue o mesmo ao longo das edições do Almanach 

com mudanças somente na diagramação e na inserção 

de orlas e filetes decorativos.    

Chama a atenção o fato de não anunciar 

no ano de 1930, fato que até o momento não foi 

possível determinar a causa. 

Os anúncios da Livraria Commercial no 

Almanach de Pelotas (Fig. 43) apresentam-se em 

página inteira, ornados com orlas, no qual o título é o 

nome da Livraria seguido pelo descritivo de produtos. 

Salientes estão as informações sobre especialidade em 

livros em branco e papéis sortidos. Segue anúncio de 

artigos escolares e de escritório assim como em 

especial destaque “grandes oficinas de tipografia, 

encadernação, cartonagem, estereotipia, pautação e 

douração”. Estão presentes ao final dos anúncios os 

 

Figura 42 – Anúncio da Livraria Universal no 
Almanach de Pelotas 1922, p 57. Anúncio de 
diagramação simples, limpo de ornamentos  mais 
complexos e informação centralizada em uma 
coluna Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto 
da autora. 

 
 

. 
Figura 43 – Anúncio da Livraria Commercial no 
Álmanach de Pelotas 1922, p. 171. Destaque para o 
efeito de sobreposição de caixas obtido com filetes. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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endereços de Pelotas e da filial de Rio Grande, seguido da caixa do correio e número de telégrafo. 

Em letras maiores e com especial destaque está o nome da firma “Meira & Comp.” 

A partir da edição de 1922 a parte de informação de processos encontra-se destacada 

em uma caixa própria, deslocada à direita e sobreposta a caixa principal do anúncio. 

No Almanach de Pelotas os anúncios da 

Livraria do Globo são publicados a partir do ano de 

1923 (Fig. 44), sendo de página inteira. A colocação 

de informações segue econômica como no anúncio do 

Álbum de Pelotas. O nome da livraria está colocado 

como título, seguido da firma - “Barcellos, Bertaso & 

C”. As cidades da matriz e filiais estão presentes logo 

em seguida. Após são anunciados os serviços de “artes 

gráficas e indústrias correlatas” bem como o ramo de 

atividade - Livraria e papelaria e objetos para escritório 

e artigos fotográficos. Segue o endereço da filial em 

Pelotas e caixa postal.  

Os anúncios mantêm o mesmo texto ao 

longo das edições do periódico modificando somente 

a diagramação do anúncio, a inclusão de orlas 

decoradas e tipografia diferenciada. Entretanto, 

permanece como característica visual a interferência 

da caixa que encerra a informação principal por filetes horizontais desencontrados, criando uma 

tensão visual e conferindo movimento. Não há indicação de técnicas utilizadas, sendo que a única 

menção que se faz neste sentido é referente a “instalações completas” de suas oficinas. 

    

 

 

Figura 44 – Anúncio da Livraria do Globo no Almanach 
de Pelotas 1923, p 244. Fonte: Bibliotheca Pública 
Pelotense. Foto da autora. 
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Da lista de empresas feita até o momento a A Guarany é a que assume o caráter de 

gráfica cuja atividade-fim está desvinculada do ramo de varejo, diferentemente das livrarias citadas 

anteriormente que tem sua principal área de atuação neste ramo.  

A Guarany anuncia somente em três edições do Almanach de Pelotas - 1921, 1922 

(Fig. 45) e 1925. Sendo que este último anúncio apresenta formato diferenciado dos demais 

anúncios do almanaque: formato paisagem. 

    Ainda assim, a gráfica se faz presente no periódico imprimindo e assinando suas capas 

a partir de 1923, apresentando ilustrações em 

litografia (Fig. 30). Também assina alguns anúncios 

como o Elixir de Nogueira, presente na contracapa 

do ano de 1923 e composto em tipografia com a 

presença de um clichê fotográfico. 

Desse modo, se a gráfica não se fazia 

presente através de anúncios, apresentava seu 

trabalho diretamente no almanaque. 

Os anúncios contém informações acerca 

do surgimento da empresa, mas informam as 

técnicas de impressão utilizadas, que faz com que se 

enquadre dentre a lista de estabelecimentos gráficos pesquisados. 

Já o caso da Empreza de Propaganda Commercial constitui um achado dentro do que 

já foi referido neste trabalho. Trata-se de uma empresa de comunicação visual e agência de 

espaços publicitários urbanos. Este tipo de serviço está em consonância com o início das 

atividades de corretagem de anúncios desenvolvidas no Rio de Janeiro e São Paulo (CAMARGO, 

2003, p. 62). 

Pelos anúncios (Fig. 46), que mantém o mesmo texto, pode-se inferir que a empresa 

ocupava-se da produção de placas e letreiros de fachada, bem como a confecção de cartazes, 

anúncios e panfletos, o qual se encarregava da afixação e distribuição, com abrangência regional.  

Se a empresa se constituiu com esse porte certamente havia demanda para tal, o que 

vem a confirmar um interesse e disponibilidade financeira para investimentos em propaganda e 

design gráfico. Esta última atividade fica evidente quando o anunciante afirma contar “(...) com 

 

 
Figura 45 – Anúncio da “A Guarany” no Álmanach de 
Pelotas 1922. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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os melhores artistas no gênero (...)”, o que vem depor a 

favor de uma vocação gráfica para a cidade de Pelotas.  

Ainda que as técnicas não sejam reveladas no 

anúncio é possível inferir que a empresa contava com 

oficina de tipografia e litografia, processos de impressão 

que, como demonstram os anúncios das outras empresas, 

estavam em uso na cidade. Para a produção de cartazes 

nesta época, eram utilizados os chamados tipos display. 

Feitos em madeira, de corpo imenso, podiam ser 

impressos em tamanhos consideráveis, adequados aos 

cartazes de reclames (MEGGS, 2006, p. 175-180). 

Quanto aos letreiros, podiam ser pintados à mão, sobre 

vidro, cristais e paredes, bem como descrito no anúncio, 

exigindo habilidade do artista. Anúncios e panfletos 

poderiam ser impressos em tipografia ou litografia, 

conforme as exigências do projeto gráfico. 

Comparando-se este anúncio com os demais já citados, chama a atenção o uso de uma 

marca de identificação (Fig. 47) e representação da empresa, preocupação pouco evidente nas 

outras empresas. O nome das outras empresas está representado com tipografia escolhida pelo 

compositor do anúncio, sem preocupação em manter um 

padrão, ao contrário desta empresa que mantém o mesmo 

símbolo nos anúncios. 

A marca, circunscrita em um círculo com o 

nome da empresa ao redor, possui faixa transversa contendo 

as iniciais da empresa com estrelas ao fundo, em uma clara 

representação do círculo central da bandeira do Brasil. 

Analisando em perspectiva, a empresa buscou assumir os 

mesmos valores expressos na bandeira nacional através da 

representação por semelhança do símbolo central desta. 

Evidentemente, ansiava por se mostrar identificada com os 

 

 

Figura 46 – Anúncio da Empreza de Propaganda 
Commercial no Almanach de Pelotas 1928, p. IX. 
Destaque para a presença de uma marca para a 
empresa. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da 
autora. 

 
Figura 47 – Detalhe da marca do anúncio da 
Empreza de Propaganda Commercial no 
Almanach de Pelotas 1928, p. IX. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da 
autora. 
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ideais de “ordem e progresso”, tão caros a corrente positivista, que estava fortemente arraigada na 

cidade de Pelotas. 

Impossível passar despercebida a não presença do Diário Popular nos anúncios do 

Almanach de Pelotas uma vez que até 1920 este era impresso em suas oficinas. A fim de atestar o 

constatado na década de 1920, foram examinados os almanaques anteriores a esse período. 

Observando a edição do periódico de 1914, há um anúncio bastante significativo que demonstra 

todo o potencial gráfico da oficina do Diário Popular (Fig. 48) bem como fornece pistas sobre seu 

ramo de atuação. 

 

O anúncio é composto em tipografia em quatro cores e diagramação com uso 

diagonais. Chama a atenção o uso de tipos que lembram um bordado artesanal em ponto cruz. 

Este anúncio, de cunho ornamental, destaca toda a perícia em produção de impressos pela forma 

de composição. Quanto ao texto, faz referência a suas “oficinas de primeira ordem, atendidas por 

pessoal competente, estando assim habilitadas a execução de qualquer encomenda”. O processo de 

impressão identificado no anúncio é a tipografia.  

 

 

Figura 48 – Anúncio do Diário Popular na última página Almanach de Pelotas 1928, p. IX. 
O anúncio está impresso em folha de maior largura que as páginas do periódico e apresenta dobra.  
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Tomando como exemplo o caso do Diário Popular, pode-se inferir que havia outros 

jornais no período que possuíam oficinas próprias e que executavam trabalhos sob encomenda. 

Entretanto, a ausência de anúncios nos almanaques da década de 1920 pode ser explicada por este 

ser impresso a partir de 1921 nas oficinas da A Guarany. 

 

2.4.3. Anúncio2.4.3. Anúncio2.4.3. Anúncio2.4.3. Anúncios na Illustração Pelotenses na Illustração Pelotenses na Illustração Pelotenses na Illustração Pelotense    

Sendo um material editado pela Livraria 

Universal é de se esperar que só contenha anúncios 

desta e de nenhuma outra editora. Todos os números 

disponíveis na Bibliotheca Pública Pelotense trazem 

anúncio da livraria, mas especificamente de livros 

recém chegados a loja e almanaques disponíveis (Fig. 

49). Como o periódico era editado quinzenalmente 

havia espaço para anúncios de ofertas e sobre isso 

chama a atenção a variedade de livros técnicos 

encontrados na Universal: livros de medicina, direito, 

geografia, entre outras áreas e inclusive literatura 

infantil. Todos ao gosto de um público seleto, 

abonado e ávido por leitura. 

A exceção entre os anúncios da Universal é um anúncio da Litografia Guarany (Fig. 

50), que trata-se do mesmo texto do 

anúncio publicado no Almanach e não diz 

muito além do nome, técnicas empregadas, 

proprietário e endereço. 

 

Entre o desfile de anúncios da 

Universal que se repetem com freqüência 

ao longo das páginas da Illustração 

Pelotense, merece atenção o artigo alusivo 

ao 33º aniversário desta livraria, publicado 

 
Figura 49 – Anúncio Livraria Universal Illustração 
Pelotense  Ano II, nº 21, 01 de novembro de 1921 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 

 

 
Figura 50 – Anúncio Fábrica Guarany Illustração Pelotense  Ano II, nº 21, 
01 de novembro de 1921 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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na edição nº 24 do ano II o qual traz fotografias do estabelecimento e oficinas gráficas (Fig. 51).  

O texto traça percurso histórico da empresa, nominando seus sócios, descrevendo 

itens e  livros disponíveis ao público e a parte que interessa a esta pesquisa, suas oficinas de 

"typographia, encadernação e pautação montadas com apuro". 

Também é mencionada a instalação de uma filial desta em Porto Alegre e a aquisição, 

em 1917, da Livraria Americana, de Pinto & 

C., extendendo seu acervo em Pelotas. Deste 

ponto em diante segue o mesmo texto publicado 

no Álbum de Pelotas até o parágrafo em que 

comenta que devido a "falta de espaço 

necessário para o desenvolvimento de sua 

indústria, foi contratado o vasto prédio a Rua 

General Neto, nº 35, onde funcionou a 

'Drogaria Boyunga', que permitiram assim 

atender com solicitude e presteza as encomendas 

de sua numerosa clientela" 

Sobre suas oficinas, é relatada a 

aquisição de uma impressora "rápida e 

automática" que permite grandes tiragens mas 

não é divulgado o nome ou fabricante, muito 

menos o processo (tipográfico ou litográfico). 

Entretanto, para o setor de encadernação 

menciona a compra de três máquinas importadas da Alemanha, cuja finalidade é dobra, grampo e 

costura a fio salientando que assim atinge o número de doze máquinas movidas a energia elétrica 

além de outras manuais. 

Outro fato interessante comentado no texto diz respeito a criação, em 1917, em 

função da comemoração do 20º aniversário da empresa, de uma "Caixa Beneficente dos 

Empregados da Livraria Universal" cuja finalidade era de auxílio aos empregados, fornecendo 

remédios e socorrendo em caso de acidente de trabalho, doenças e falecimento. Este fundo era 

formado através do desconto de uma porcentagem do salário dos trabalhadores e cumpria o papel 

 
Figura 51 – Pág. 11 Illustração Pelotense  Ano II, nº 21, 01 de 
novembro de 1921 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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que mais adiante o estado toma para si através das reformas trabalhistas. O texto encerra 

congratulando a direção e trabalhadores pelo aniversário. 

Além deste interlúdio acerca da Universal, não foram encontradas maiores evidências 

para contribuir com esta pesquisa. 

 

2.4.4. Anúncios no jornal Diário Popular2.4.4. Anúncios no jornal Diário Popular2.4.4. Anúncios no jornal Diário Popular2.4.4. Anúncios no jornal Diário Popular    

Deste periódico foram examinados todos os exemplares diários de todos os anos de 

1920 a 1930, que encontram-se encadernados por semestre sendo que algumas encadernações, as 

que contém o jornal no formato 8 páginas, pesam cerca de 10kg cada contando com uma 

lombada de 15cm de largura. Sobre o estado do material, muitas edições encontram-se 

deterioradas, com rasgos imensos e partes faltantes, no entanto a tarefa de examinar todos os 

exemplares desta década foi de fundamental importância para se tomar conhecimento do contexto 

que se desenrolou a década e juntar peças importantes para se mensurar a atividade gráfica na 

cidade. 

 

 
Figura 52 – Anúncio “Seção de Obras do Diário Popular” publicado em 31 de janeiro de 1920, p. 3. 
Reclame exclusivo de suas oficinas gráficas prontas a atender qualquer encomenda. Apuro técnico demonstrado na orla com 
tipos de curvas orgânicas delicadas. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Observando as edições diárias do Diário Popular não tardou a aparecer anúncios da 

própria empresa no que tange seus serviços gráficos além da impressão do próprio periódico.  

O anúncio (Fig. 52) dá conta da impressão de livros de escritório, especialmente 

destinados a contabilidade, bem como produção de envelopes e impressão material gráfico sortido 

como “folhetos avulsos, programas, preços correntes, etc”. Salienta que recebe modelos de cartão 

de visitas, fantasia ou luto, indicando que importava material previamente impresso com motivos 

de acordo com a ocasião e as informações pessoais eram acrescentadas posteriormente na gráfica 

do Diário. Isso vem de encontro a afirmação feita no primeiro capítulo (pág. 22-23) que dão 

conta da produção da ordem de milhares de cartões litográficos com motivos padronizados e 

espaço em branco para acrescentar texto em tipografia. 

Esse anúncio é repetido incontáveis vezes ao longo dos anos sem alteração de formato 

ou texto. Do próprio jornal, há poucas referências a não ser uma nota acerca da edição do 

Almanach de Pelotas5 e alguns classificados solicitando tipógrafos para suas oficinas6. 

Alguns fatos que interessam a essa pesquisa são os anúncios de equipamentos vendidos 

pelo jornal. Em 24 de março de 1923 anuncia a venda de uma impressora Marinoni, “em 

excelente estado de conservação e bom motor7” e um prelo Lauzet: 

Machina de impressão. Vende-se uma machina de impressão. A Lauzet, com polias 
para ser movida a vapor ou força, podendo também ser movimentada a mão. Formato 
da mesa: 90x63cm. Podendo servir par jornal com 55x40 de rama. Em perfeito estado. 
Com os devidos pertences, formas para rolos e três ramas. Para informações na gerência 
do ‘Diário Popular’. (Diário Popular, 23 de abril de 1926, p.7) 

 

Anunciante assídua no Diário Popular é a Livraria do Globo que participa aos leitores 

da folha suas novidades em artigos, especialmente máquina de escrever Royal, figurinos, livros de 

literatura brasileira e estrangeira e livros especializados, bem como os artigos de papelaria e 

miudezas. São anúncios quase que diários. 

                                                 
5 Diário Popular, 22 de outubro de 1921, capa. 
6 Diário Popular, 08 de dezembro de 1921, capa. Diário Popular, 27 de fevereiro de 1927, p.6. Diário Popular, 16 de 
outubro de 1928, p. 5. 
7 Diário Popular, 24 de março de 1923, p.6. 
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Figura 53 – Anúncio “Livraria do Globo” publicado em 13 de maio de 1920, p. 3. 
Primeiro anúncio publicado no Diário Popular que dá conta de todos serviços oferecidos pela Livraria. Como não foi possível 
identificar nas fontes notas referentes a instalação da filial em Pelotas, esse anúncio demarca início das atividades na cidade. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Sobre os serviços gráficos, anuncia seus trabalhos: 

Trabalhos Lytographicos 
É conveniente antes de mandar executar qualquer trabalho nesse gênero consultar 
preços na Livraria do Globo. 
Acabam de se installar em nossa matriz grandes máquinas rotativas que auxiliadas pelo 
pessoal competente que dispomos estamos em condições de offerecer trabalhos 
perfeitos e a preços sem competência. 
Filial nesta cidade a rua 15 de novembro nº 630 
(Diário Popular, 25 de abril de 1922, p.3.) 

 

Quanto a data de instalação da filial em Pelotas, não foi possível identificar notas 

referente a instalação. Somente a presença súbita de anúncios no Diário Popular (Fig. 53) fornece 

indícios da época em é aberta a filial em Pelotas: primeiro semestre de 1920. 

Sobre equipamentos, afirma possuir em depósito impressoras e guilhotinas e atende 

por encomenda qualquer tipo de material para oficinas gráficas8.  

De fato, são em maior número os anúncios do próprio Diário Popular e da Livraria 

do Globo, mas algumas empresas participam aos leitores alguns comunicados. A Guarany 

comunica aos clientes que a oficina tipográfica foi transferida para a rua Gonçalves Chaves, 821, 

esquina com Dr. Cassiano do Nascimento9. 

Da Livraria Universal, só foi encontrado um único anúncio que faz referência a uma 

feira de livros10 e aviso de concordata preventiva requerida em 25 de novembro de 1929 pela 

firma Echenique & Cia., que detém a Livraria Universal11.  

Sobre oficinas gráficas, outro anúncio faz menção a papelaria “A Gaúcha” que oferece 

serviços de tipografia e impressão de livros em branco12 (para contabilidade) e Casa Beck que 

anuncia “Carimbos, placas metálicas, chapas para marcação, gravuras de toda espécie, estamparia 

de metais, clichês de toda a qualidade13” 

 

2.4.5. Anúncios no jornal A Opinião Pública2.4.5. Anúncios no jornal A Opinião Pública2.4.5. Anúncios no jornal A Opinião Pública2.4.5. Anúncios no jornal A Opinião Pública    

Do próprio jornal, não foram encontrados anúncios ou qualquer outra referência 

sobre a execução de trabalhos além da impressão da folha, como o anúncio “Seção de Obras” do 

                                                 
8 Diário Popular, 08 de junho de 1920, p. 3. Diário Popular, 15 de outubro de 1920, p. 4. Diário Popular, 07 de julho de 
1926, p. 7. 
9 Diário Popular, 13, 14, 15, 16 e 18 de janeiro de 1921, p.2.  
10 Diário Popular, 07 de dezembro de 1928, p 4. 
11 Diário Popular, 29 de outubro de 1929, p. 7 e Diário Popular, 03, 07, 12 e 18 de dezembro de 1929, p.7. 
12 Diário Popular, 02 de fevereiro de 1926, p.7. 
13 Diário Popular, 23 de novembro de 1924, p. 7. 
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Diário Popular. Foi encontrado somente um texto que faz menção acerca da falta de papel 

ocasionada pela primeira grande guerra, o qual em conjunto com os outros diários, “O Rebate” e 

“Diário Popular”, anuncia valores de tabela de acordo com a alta do preço do papel, desse modo 

afirma em nota que: 

As tabelas de anúncios foram uniformizadas, sem maiores aumentos, de maneira a 
atender aos múltiplos interesses comerciais. Estas medidas são absolutamente de caráter 
provisório, devendo ser suprimidas logo que circunstâncias favoráveis o permitam. A 
Opinião Pública, 12 de junho de 1920, p.3. 

 

O jornal também se vê as voltas com um contratempo em sua oficina o que faz com 

que seja impresso na Litografia Guarany, acarretando em diminuição do formato como 

anunciado:  

Sério desarranjo em nossa máquina impressora, obriga-nos a diminuir o formato d’A 
Opinião, em virtude de estar sendo impressa em prelo menor, na Lithographia 
Guarany, o que retarda, também, a saída do jornal. 
Esses inconvenientes serão sanados, logo terminem os reparos que carece a nossa 
impressora, entregues à competência do hábil mecânico Sr. Henrique Daunis. 
(A Opinião Pública, 05 de maio de 1925, p. 4.) 

 

Em compensação, por ocasião do seu 30º aniversário, anuncia reformulação no 

material tipográfico: 

Aparece hoje a nossa folha com seu material tipográfico completamente reformado. 
(...) O material novo que começamos a imprimir “A Opinião” foi importado 
diretamente da Itália da afamada fabrica “Societá Augusta” de que é agente nesta 
cidade, o estimado cavalheiro Sr. João Chapon 
Para completar a remodelação da nossa folha nomeamos correspondentes diretos no 
Rio de Janeiro e nas repúblicas do Prata. 
(...)O novo cabeço d’A Opinião foi fundido nas oficinas da Escola de Engenharia de 
Porto Alegre e nos foi oferecido pelo nosso distinto amigo Sr. Hercílio Dominguez, 
administrador do porto da capital, gentileza que muito os penhorou. 
(A Opinião Pública, 05 de maio de 1926, capa.) 

 

A Livraria Universal é anunciante assídua nas páginas da A Opinião Pública. 

Entretanto, são anunciados obras recém chegadas a loja, como livros, revistas, figurinos. São 

incontáveis anúncios e que se repetem com freqüência. Não foram encontrados anúncios que 

façam referência aos seus serviços gráficos. 

A Livraria do Globo, assídua do Diário Popular, limita-se a publicar somente 

anúncios da sua máquina de escrever Royal14, não fazendo menção aos serviços gráficos.  

                                                 
14 A Opinião Pública, 04 de maio de 1920, p.3. 
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A Guarany anuncia em 24 de agosto de 1920 que passará a atender pelo nome de “A 

Guarany” oficina gráfica e não “Fábrica Guarany”, nome pelo qual ficou conhecida pela extinta 

fábrica de fitas15. 

 

 

A Empreza de Propaganda Commercial anuncia no topo da página 3 do jornal (Fig. 

54) afirmando possuir concessão de lugar público e de possuir lugares próprios para a colocação 

de anúncios, conforme contrato assinado em 27 de fevereiro de 1926. Também anuncia seção de 

pintura de letreiros e prédios e aceita “todo e qualquer trabalho do gênero”16 

    

2.4.6. A dimensão da indústria gráfica em Pelotas: Os relatórios da Intendência2.4.6. A dimensão da indústria gráfica em Pelotas: Os relatórios da Intendência2.4.6. A dimensão da indústria gráfica em Pelotas: Os relatórios da Intendência2.4.6. A dimensão da indústria gráfica em Pelotas: Os relatórios da Intendência    

Como já comentado, os relatórios da Intendência de Pelotas foram publicados com o 

intuito de trazer todos os aspectos referentes à gestão do intendente (atualmente o prefeito da 

cidade) no período de um ano.  

Ocasionalmente, os relatórios traziam informações objetivas acerca do comércio e 

indústria da cidade. O item que interessa particularmente a essa pesquisa é o dado acerca das 

“officinas” da cidade. As gráficas encontram-se neste item que traz somente dados sobre a 

quantidade, como demonstrado na tabela 3: 

 
                                                 
15 A Opinião Pública, 24 de agosto de 1920, p. 3. 
16 A Opinião Pública, 21 de setembro de 1926, p. 3. 

 
Figura 54 – Anúncio “Empreza de Propaganda Commercial” publicado em 21 de setembro de 1926, p. 3. 
Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Foto da autora. 
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Nesta tabela, elaborada a partir dos dados fornecidos a cada ano do relatório, fica 

evidente a presença de várias oficinas que se ocupavam da produção de impressos, incluindo-se aí 

os periódicos. Entretanto, o quadro não oferece uma listagem com os nomes dos 

estabelecimentos. Isso sugere que estão incluídos as oficinas de periódicos além das livrarias e 

outros estabelecimentos gráficos. 

Outro item que merece atenção é o de “gravador e dourador”. Esse tipo de 

acabamento era aplicado em capas de livros e outros impressos a fim de conferir destaque e 

ornamento. Este seria um serviço de acabamento que faria parte das oficinas gráficas, entretanto, 

o serviço é terceirizado em oficinas próprias denotando uma especialização neste setor. 

O relatório da Intendência de 1927 traz um dado esclarecedor na tarefa de 

dimensionar a indústria gráfica em Pelotas. Trata-se de um quadro contendo todos os periódicos 

publicados em Pelotas no ano de 1926. Apresenta o nome da publicação, periodicidade, dados 

sobre as oficinas e mais outros dados que permitem inferir acerca da dimensão da indústria gráfica 

em Pelotas. 

Esta tabela permite que se tenha uma noção de como era a imprensa em Pelotas. 

Quanto às oficinas, o quadro fornece a informação de pessoal empregado neste setor, o que 

permite inferir se o periódico possuía oficinas próprias – quando o quadro apresenta o número de 

empregados - ou não – quando o campo referente a isso está com valor zero. 

As maiores oficinas gráficas são dos jornais diários: “Diário Popular” com quinze 

empregados, “A Opinião Pública” com catorze e o “Libertador” com dezesseis. Em seguida vem a 

“Illustração Pelotense” que era impressa pela Livraria Universal, de modo que o número de 

pessoal empregado, nove, refere-se às oficinas desta livraria. 

Em seguida vem as oficinas do “O Arauto” e “A Alvorada”, com quatro empregados e 

os periódicos “O Estandarte Cristão”, “A Palavra”, “O Pharol”, “O Almofadinha” e “Boletim 

Comercial” com dois empregados nas oficinas. 



 80

 



 81

Entretanto, para se ter uma idéia do que esses números apresentados nos Relatórios da 

Intendência representam, é preciso que haja um parâmetro de comparação em relação a outras 

cidades e/ou estados. Neste sentido, buscou-se um comparativo com os gráficos trazidos no 

“Repertório Estatístico do Brasil – Situação Cultural”, o qual fornece dados sobre os periódicos 

existentes nas capitais e estados coletados em 1937. É importante salientar que devido a uma 

diferença de 10 anos entre os dados coletados, esse comparativo é somente uma projeção que 

busca fornecer um referencial na ausência de dados referentes à época. Não há como afirmar 

categoricamente que até 1937 os dados de Pelotas em1927 se mantêm.  

 

Tabela 5 - Imprensa periódica  

Número de periódicos arrolados nos Municípios das Capitais, segundo várias circunstâncias – 

1937 17 

 

                                                 
17Repertório Estatístico do Brasil – Situação Cultural. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 1941, p. 410.  
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Tabela 6 – Imprensa periódica  

Número de periódicos arrolados no País – 1937 18 

Discriminação, segundo a periodicidade, a espécie e o aparelhamento tipográfico 

 

                                                 
18 Repertório Estatístico do Brasil – Situação Cultural. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 1941, p. 412. 
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Uma das    formas de se traçar um comparativo entre os gráficos foi a projeção de dados. 

Temos uma tabela com 15 periódicos na cidade de Pelotas (tabela 4) em 1927 e duas tabelas 

(tabela 5 e 6) com dados das capitais e estados de 1937. Considerando a hipótese de que esse 

número não se altere em Pelotas no ano de 1937 temos uma boa média comparando-se com a 

cidade do Rio de Janeiro, que possui 26 periódicos. Já contra São Paulo (73 periódicos) e Porto 

Alegre (80 periódicos), a diferença é bem maior. Chama a atenção o fato de Porto Alegre possuir 

mais periódicos que São Paulo e Rio de Janeiro neste período.  

 

Outro dado que o quadro apresenta é o número de periódicos com oficinas próprias.  

Em Pelotas, no ano de 1927, temos 11 periódicos com oficinas próprias contra 9 no Rio Janeiro, 

20 em São Paulo e apenas 8 em Porto Alegre, para o ano de 1937. No caso de Porto Alegre, 

apenas 10% dos periódicos possuíam oficinas próprias contra 73,4% em Pelotas. Rio de Janeiro 

possui 34,6% e São Paulo 27,4% dos periódicos com oficinas próprias. Esse dado reforça a 

dimensão e a importância que o parque gráfico de Pelotas possuía já em 1927. 
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O segundo quadro fornece dados acerca do número de periódicos existentes no ano de 

1937 no âmbito estadual. No Rio Grande Sul existem 165 periódicos, no estado do Rio de 

Janeiro são 84 e em São Paulo são 422 periódicos. Destes, no Rio Grande do Sul há 78 periódicos 

com oficinas próprias, representando 47,3% do total. No Rio de Janeiro há 37 periódicos com 

oficinas próprias representando 44% do total e em São Paulo temos 226 periódicos representando 

53,5% com oficinas próprias. Nenhuma média estadual chega perto da proporção que Pelotas 

oferece de oficinas por periódico já em 1927. Isso, obviamente, considerando que os dados se 

mantêm até 1937. 

 

2.5. Inventário sumário: identificaç2.5. Inventário sumário: identificaç2.5. Inventário sumário: identificaç2.5. Inventário sumário: identificação da indústria gráfica nas fontesão da indústria gráfica nas fontesão da indústria gráfica nas fontesão da indústria gráfica nas fontes 

O objetivo fundamental desta pesquisa sobre indústria gráfica em Pelotas na década 

de 1920 foi identificar quem eram as empresas que se ocupavam da produção de impressos, 

configurando empresas gráficas e com isso delimitando a existência de uma indústria gráfica. 

Como primeiro resultado desta investigação foi a elaboração de uma lista de empresas 

gráficas que conforme os instrumentos de pesquisa citados no início desde capítulo será 

denominada inventário sumário.  

 O tabela 7 apresenta essas empresas que a partir dos dados obtidos na pesquisa de 

campo foi possível identificar como atuantes no mercado gráfico, seja na produção de impressos 

comerciais, produção de livros e edição de jornais. Entretanto, houve critério para a seleção das 

empresas constantes na lista. Nos dados da pesquisa de campo foi possível observar que houveram 

muitos periódicos editados na cidade, muitos os quais possuíam oficinas próprias. Entretanto, a 

partir dos suportes analisados não foi possível identificar uma produção gráfica extra além do 

periódico o qual a oficina estava vinculada. Portanto, privilegiou-se nessa lista as empresas que 

comprovadamente atendiam demanda externa, como é o caso do Diário Popular com sua “seção 

de obras”.  

Está formado assim, de forma sintética, o panorama da indústria gráfica em Pelotas 

cujos contornos mais específicos serão analisados no próximo capítulo que traz a confecção do 

quadro de inventário analítico. 
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3  3  3  3  Inventário analítico, aInventário analítico, aInventário analítico, aInventário analítico, análise e conformação dos suportes de mnálise e conformação dos suportes de mnálise e conformação dos suportes de mnálise e conformação dos suportes de memória da Indústria emória da Indústria emória da Indústria emória da Indústria 

Gráfica em Pelotas na década de 1920Gráfica em Pelotas na década de 1920Gráfica em Pelotas na década de 1920Gráfica em Pelotas na década de 1920    

 

(...) Lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de 
hoje, as experiências do passado. (...) A Lembrança é uma imagem construída pelos 
materiais que estão, agora, a nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 
nossa consciência atual. 
(BOSI, 1994, p.17) 

 

3.1. Preâmbulo3.1. Preâmbulo3.1. Preâmbulo3.1. Preâmbulo    

Além de apenas identificar e listar as empresas, seus meios de produção e produtos, a 

partir dos documentos deixados como registro na Bibliotheca Pública Pelotense, foi objetivo desta 

pesquisa, ao examinar as evidências deixadas, conformar suportes de memória para a indústria 

gráfica no referido período. E, por conseguinte, identificar origens para os desdobramentos que as 

atividades gráficas tiveram desde então e que resultaram na gama de profissionais que atuam 

dentro do campo denominado design gráfico, que se ocupa do projeto de peças gráficas que serão 

reproduzidas nos mais variados suportes físicos e atualmente, também virtuais. 

Inicialmente, se faz pertinente clarear os conceitos de memória que norteiam essa 

pesquisa conforme teóricos da área. Essa delimitação permitirá o leitor alcançar maior 

compreensão do percurso desenvolvido, dos resultados obtidos e das análises geradas, culminando 

nas considerações finais que demonstrarão a importância e pertinência desta pesquisa para a área 

gráfica. 

Em seguida, passa-se em revista os dados obtidos na pesquisa de campo, no qual estes 

são cruzados com as informações pinçadas na literatura que faz referência às atividades gráficas na 

cidade no período pesquisado. Esse cruzamento de informações tem por objetivo dimensionar a 

importância da indústria gráfica, fornecendo análises mais consistentes e favorecendo a construção 

de um panorama das atividades gráficas na cidade e por conseguinte, um panorama das atividades 
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culturais, pois as artes gráficas propiciam meios de divulgação e difusão cultural, através de 

jornais, revistas, panfletos, cartazes, etc.  

Por fim, baseado nos dados da pesquisa de campo detalhada no segundo capítulo e 

nas análises da área gráfica realizadas neste capítulo, é fornecido o inventário analítico, resultado 

final desta investigação. Este não pretende ser definitivo, pois há lacunas a serem preenchidas com 

dados que estão além dos meios impressos vistoriados e possivelmente transcendem o espaço da 

pesquisa: a Bibliotheca Pública Pelotense. 

 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Um pouco sUm pouco sUm pouco sUm pouco sobre memóriaobre memóriaobre memóriaobre memória    

Antes de mergulhar em uma análise mais atenta das peças que compõe esse quebra-

cabeça veremos que conceituações adquirem o termo memória à luz de alguns teóricos da área.  

Neste sentido, Izquierdo define memória como “(...) o armazenamento e evocação de 

informação adquirida através de experiências (...)”. Nora amplia esse conceito esclarecendo que  

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de 
suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de 
longas latências e repentinas revitalizações.  
(NORA, 1984, p. 9) 

 

Assim sendo, para que a memória sobreviva é preciso respaldo de um grupo. Não 

havendo mais o grupo, o meio social no qual a memória é revivida e renovada, sobram os vestígios 

ou suportes materiais. Neste ponto, entramos na problemática dos lugares de memória. Sobre 

isso, Nora decreta: “Há locais de memória porque não há mais meios de memória”. 

Continuando, afirma que: 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, 
que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, 
pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. 
(NORA, 1984, p. 13) 

 

  De fato, esse é o ponto-chave desta pesquisa: a tentativa de se recuperar os vestígios, 

a partir dos meios impressos deixados como registro, dessa indústria para constituir os suportes de 

uma memória da mesma. Os anúncios, as peças gráficas, as pedras de litografia, os livros 

impressos, são os meios materiais que nos fornecem pistas para compor o cenário das práticas que 

conformaram a indústria gráfica em Pelotas.  
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Entretanto, não se trata apenas de recriar o ambiente “perdido” como se pintássemos 

um quadro estanque da cena passada. É preciso enxergar como as pessoas enxergavam, colocar-se 

no quadro e ver além dos fatos conhecidos, ou como bem explica Ricouer: 

(...) recolocar-se na situação dos protagonistas que tinham um futuro; voltar a colocar-se 
na situação de incerteza em que eles se encontravam quando esperavam, temiam, tinham 
esperança e, em todo o caso, ignoravam o que viria a seguir.  
É possível que a memória retome assim o passo sobre a história dos historiadores, pois ela 
é sempre a memória de alguém que tem projetos. Ou, noutros termos que são de 
Koselleck40, é na relação entre um horizonte de expectativa e um espaço de experiência 
que é preciso repor a memória e a história. Falta ainda dizer que é a memória que tem 
futuro, ao passo que a história interpreta uma parte do passado, a cujo respeito esquece 
que teve um futuro. RICOEUR (1997, p. 172) 
 

Assim sendo a memória conta os fatos com a perspectiva de um futuro desconhecido. 

Exemplificando, a Pelotas da década de 1920, imersa em ideais positivistas de progresso e pujança 

econômica tal como era alardeado nos artigos do Almanach de Pelotas, talvez ignorasse que seu 

modo de vida abastado estava com os dias contados a julgar pelo declínio da atividade pecuarista-

charqueadora foi seriamente atingida pela quebra do Banco Pelotense em 1931. Os envolvidos 

podem ter pensado se tratar de um contratempo a ser superado e não um golpe duro na economia 

e por conseqüência, no modo de vida. 

Portanto, além de mapear e listar empresas, buscou-se saber sob que contexto elas 

existiram, que importância tiveram para as atividades culturais na cidade. 

    

3.3.3.3.3333. . . . Sobre os dados obtidos Sobre os dados obtidos Sobre os dados obtidos Sobre os dados obtidos     

Retomando os dados obtidos na pesquisa de campo, foi possível, então, delimitar o 

parque gráfico pelotense na década de 1920 de duas formas: através de dados objetivos o qual foi 

possível quantificar essa indústria em número de oficinas bem como tecer comparação com outros 

centros importantes à época, e, através das peças gráficas deixadas e anúncios publicados foi 

possível, também, qualificar a atividade gráfica. 

Os dados obtidos nos Relatórios da Intendência permitiram verificar o número de 

empresas que se ocupavam da produção de impressos, que à época eram denominadas oficinas. 

De fato, na comparação dos números obtidos com as capitais culturais nacionais – Rio de Janeiro 

e São Paulo, e capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Pelotas dá mostras da 

efervescência cultural vivida que se reflete no expressivo número de oficinas gráficas.  

                                                 
40 Reinhart Koselleck, in Paul Ricoeur, A Crítica e a Convicção. Conversas com François Azouvi e Maré de Launay. 
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Pode-se entender e avaliar o meio cultural de uma cidade a partir da produção de 

impressos. Livros, jornais, revistas, almanaques só existem quando há leitores para tais 

publicações. Como já dito, quanto mais rica culturalmente uma sociedade é, mais vasta é sua 

produção impressa e , por conseguinte, mais desenvolvida é sua indústria gráfica. Desse modo, 

pode-se estabelecer uma relação intrínseca entre meios impressos e vida cultural.  

Há que se ressaltar o fato de que, apesar das empresas envolverem-se em processos de 

reprodução em série de peças gráficas, as mesmas estavam identificadas como oficinas gráficas. É 

possível que o conceito de indústria só tenha sido incorporado com o advento de novas 

tecnologias como linotipo, offset e as rotativas, uma vez que o trabalho de tipografia e litografia 

consistiam em processos basicamente artesanais de impressão e muitas vezes manuais. Entretanto, 

conforme Porto (1941, p. 125), “sob a denominação de indústrias ou artes poligráficas 

compreendem-se os trabalhos de tipógrafos, linotipistas, monotipistas, fundidores de tipos e de 

barras de chumbo, para linotipos, estereotipistas, litografistas, etc., etc.” De fato, à época 

estudada, o termo oficina era recorrente para designar gráfica, mas analisando o contexto em que 

era aplicado, referia-se ao espaço onde constavam as máquinas de impressão, ao passo que a 

oficina não sobrevivia sem os escritórios onde eram editadas e diagramadas as publicações. O 

termo indústria gráfica tem abrangência maior, envolvendo todos os setores produtivos desde o 

comercial, passando pela edição, layout, arte finalização, impressão, acabamento e expedição.  

 

3.3.3.3.3333.1. Análise dos dados obtidos nos anúncios.1. Análise dos dados obtidos nos anúncios.1. Análise dos dados obtidos nos anúncios.1. Análise dos dados obtidos nos anúncios das gráficas das gráficas das gráficas das gráficas    

Sobre os anúncios publicados, há que se tecer algumas considerações. Dos anúncios 

publicados no Álbum de Pelotas, com exceção do anúncio da Livraria do Globo, ficou evidente o 

caráter informacional, privilegiando-se dados históricos e descrição de serviços do que as 

chamadas promocionais. Isso se deve ao fato da publicação do Álbum adquirir uma aura de objeto 

histórico em função do caráter comemorativo da obra, o qual foi pretensão registrar um 

panorama da cidade para futuras gerações. Neste sentido, os anunciantes buscaram retratar da 

melhor forma possível seus estabelecimentos. Por isso, a presença de informações históricas em 

abundância nos textos. 
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Quanto aos anúncios do Almanach, em função da periodicidade anual, as empresas 

buscaram se fazer presentes através de anúncios institucionais41 informando serviços e localização. 

O texto se repetia ao longo das edições. Entretanto, alguns ornamentos e tipografias eram 

trocados, sendo que a diagramação era mantida. Não havia uma preocupação com a manutenção 

de um padrão gráfico, muito menos a colocação de marca ou símbolo que denotasse identidade 

visual da empresa anunciante. O anúncio era composto com os tipos e clichês que a empresa 

gráfica impressora do Almanach tinha a sua disposição.  

Isso também vale para os anúncios em periódicos, só que nestes ficou evidente o 

caráter promocional. Anunciava-se a chegada de novas mercadorias e o valor das mesmas, a fim de 

atrair a clientela leitora do periódico ao estabelecimento anunciante. Em alguns anúncios foi 

possível observar um padrão visual no qual somente o texto era alterado, sendo que as empresas 

anunciantes costumavam manter as ofertas por um período de até 30 dias. 

 

3.3.3.3.3333....2222. Análise dos dados relativos . Análise dos dados relativos . Análise dos dados relativos . Análise dos dados relativos àsàsàsàs empresas gráficas listadas: as livrarias empresas gráficas listadas: as livrarias empresas gráficas listadas: as livrarias empresas gráficas listadas: as livrarias----editoras e editoras e editoras e editoras e 

periódicos que publicavam obrasperiódicos que publicavam obrasperiódicos que publicavam obrasperiódicos que publicavam obras    

Sobre quais eram as empresas, foi possível saber que se tratavam de livrarias-editoras 

que imprimiam livros e outras peças gráficas, como a Livraria Universal, Commercial, do Globo e 

também publicavam “obras” como faziam as oficinas do Diário Popular. Somente as empresas A 

Guarany e Empreza de Propaganda Commercial ocupavam-se exclusivamente da produção de 

impressos – no caso desta última, a atividade principal era a comunicação visual, não estando 

vinculadas a atividades de varejo, como as livrarias, nem a edição de periódicos, como os jornais. 

Livrarias-editoras e oficinas de jornais que ofereciam serviços de impressão era fato 

que participava de uma tendência nacional, também observada em Pelotas. As livrarias eram 

ponto de encontro dos intelectuais e da elite local. Ali era possível interar-se das últimas novidades 

em livros técnicos, científicos, artísticos e também era espaço para encontros literários 

(CAMARGO, 2003, p.33). Além de oferecerem obras importadas e produções locais, 

encontravam-se artigos de papelaria e escritório. Na ausência de gráficas, propriamente ditas, era 

possível encomendar impressos como cartões de visitas, personalizar cartões festivos com motivos 

                                                 
41 Em propaganda temos anúncios promocionais, no qual o valor dos produtos ofertados tem data validade ou são comercializados 
até que se acabe o estoque e temos também anúncios institucionais no qual se comunica quem é a empresa e que serviços oferece, 
sem ofertar produtos 



 

                 
 

91

pré-impressos, folhetos, cartazes e também imprimir rótulos, como demonstram as pedras de 

litografia encontradas na Bibliotheca Pública e de autoria da Litografia do Globo (Fig. 55 e 56).  

 

Das livrarias do período, destaca-se a Livraria Universal, de propriedade de Echenique 

& Cia, situada à época na esquina da Rua Sete de Setembro com a 15 de Novembro, tendo filiais 

em Porto Alegre e Rio Grande. Segundo Magalhães (1993, p. 255) as livrarias Americana e 

Universal “dominaram o mercado pelotense – e, praticamente, o mercado rio-grandense – 

durante o último quartel do século XIX”. Conforme anúncio da Livraria Universal, publicado no 

Álbum de Pelotas em 1917, essa incorpora a Livraria Americana, tornando-se principal referencial 

na edição e varejo de livros em Pelotas. 

Pela expressiva quantidade de anúncios promocionais publicados especialmente na 

folha “A Opinão Pública” e na sua revista literária e social “Illustração Pelotense”, pode-se 

dimensionar a importância desta livraria dentro do mercado editorial em Pelotas em função da 

profusão de livros ofertados em seus reclames.  

Outro fato que merece observação diz respeito à veiculação dos anúncios da mesma. 

São raros os anúncios publicados no jornal “Diário Popular”, periódico no qual a Livraria do 

Globo era assídua em suas páginas. Ao passo que, são raras as edições da “A Opinião Pública” que 

não contém anúncio da Universal. A partir da natureza política que foi explicada no segundo 

              
Figura 55 – Pedra litográfica com gravação de rótulo da “Peitoral de Angico Pelotense”, s/d.  
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 
Figura 56 – Detalhe da mesma pedra litográfica com gravação de rótulo da “Peitoral de Angico Pelotense”, s/d.  
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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capítulo a respeito dos periódicos analisados 

pode-se inferir que as empresas anunciavam nos 

periódicos o qual possuíam afinidade político-

partidária. 

No âmbito estadual, a Universal 

torna-se referencial no mercado gráfico como 

atesta Lessa (1983, p. 8) quando traça 

comparativo da Livraria do Globo em relação as 

suas concorrentes: “(...) e (Livraria do Globo) 

competia com o desempenho das modernas 

máquinas a vapor de uma Gundlach, de Porto 

Alegre, de uma Echenique, de Pelotas, ou uma 

Rottermund, de São Leopoldo”.  

Fernando Osório destaca a 

importância do mercado editorial em Pelotas e a 

contribuição da Livraria Universal: 

No ramo da indústria editorial, Pelotas era o centro mais 
adiantado da Província. Nesse sentido desenvolveu intensa 
atividade pioneira a Livraria Universal, editando títulos 
inéditos de autores nacionais e várias traduções do inglês, 
do francês, do espanhol. Da histórica editora da Rua 
Quinze muitos livros se espalharam pelos pagos, não só 
para o entretenimento das nossas damas, para a instrução 
dos nossos estudantes e para o aperfeiçoamento dos nossos 
bacharéis: tiveram também sua influência sobre a política e 
a vida de todo o estado. 
Não fosse a Livraria Universal, talvez a obra literária do 
maior regionalista brasileiro – Simões Lopes Neto – ainda 
estivesse perdida nos rodapés de um jornal antigo. 
OSÓRIO, 1998, p. 40 
 

De fato, a Universal, muitas vezes 

identificada na literatura de forma equivocada 

pelo sobrenome dos donos e razão social, 

Echenique, se fez presente na vida pelotense de 

modo marcante e não passou despercebida aos 

olhos de quem visitava a cidade: 

 
Figura 57 – Interior loja da Livraria Universal. Illustração 
Pelotense, ano 2, nº 24, p. 11  
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 

 
Figura 58 – Seção de encadernação e impressão da 
Livraria Universal. Illustração Pelotense, ano 2, nº 24, p. 14 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 

 
Figura 59 – Seção de tipografia da Livraria Universal. 
Illustração Pelotense, ano 2, nº 24, p. 15 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 

 

Figura 60 – Escritório central da Livraria Universal. 
Illustração Pelotense, ano 2, nº 24, p. 12 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Como na Europa, as lojas principais estão defendidas do frio e do pó das ruas por portas 
móveis de vidraça. Empurro a de uma livraria e entro à procura de um romance 
português, de Aquilino Ribeiro, que ouvi elogiar e cuja remessa se esgotou dentro de 
poucos dias no Sul. 
Estou na livraria Echenique42, a melhor de Pelotas. Pergunto pelo movimento de livros 
na cidade. Respondem-me que se lê muito.  
É uma sensação animadora esta, que recebo em pleno seio, de brochuras e revistas 
abertas. 
Lê-se, e lê-se principalmente na nossa língua, o que é ainda mais admirável... 
(ALMEIDA, 1921, p. 197-210 apud MAGALHÃES, 2002, p. 279) 

 

A escritora mineira Júlia Lopes de Almeida, em relato de sua visita a Pelotas, repara 

em um aspecto delicado para a indústria gráfica brasileira como um todo: o hábito aristocrático de 

se consumir literatura estrangeira não-traduzida, especialmente a francesa, e a conseguinte 

competição que os livros nacionais enfrentavam contra impressos produzidos fora do país.  

Sobre isso, Camargo (2003, p. 46) afirma tratar-se uma problemática gerada pela 

política rigorosa de controle cultural implantada pela velha República e crescente inflação que 

afeta o consumo por literatura. Exemplifica relatando que “no Rio de Janeiro, registram-se custos 

de produção tipográfica duas vezes mais altos do que os europeus” (CAMARGO, 2003, p.46). 

                                                 
42 Nota do autor: “Já a livraria, que dona Júlia identifica pelo sobrenome do dono, mas cujo nome de fantasia era Livraria Universal 
(...)”. 

             
  
Figura 61 – Capa do livro “O Cancioneiro Guasca” da Livraria Universal, 1928. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 
Figura 62 – Capa do livro “Lendas do Sul” da Livraria Universal, 1918. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Desse modo, muitos livros de autores brasileiros eram impressos (em língua portuguesa) em 

gráficas francesas e portuguesas e importados ao Brasil para serem comercializados aqui.  

Colabora para esse quadro as queixas feitas pelos fabricantes de papel em Memorial 

enviado à Academia Brasileira de Letras pelo Centro dos Fabricantes Nacionais de Papel43, o qual 

em consonância com os industriais gráficos, denunciam um convênio entre os governos de Brasil 

e Portugal no qual os livros portugueses entravam isentos de taxas e vice-versa. Fato é que esse 

convênio estimulou os editores brasileiros a imprimir obras em Portugal e importar para o Brasil, 

uma vez que pagavam pela obra impressa metade do que pagariam somente pelo papel comum 

para impressão. Os industriais nacionais afirmavam que a produção de papel contava com 

tecnologia equiparada a estrangeira e que foi de fundamental importância para abastecer o 

mercado interno quando as importações de papel ficaram prejudicadas por ocasião da primeira 

grande guerra. Alertavam, neste memorial, que a livre importação de obras impressas é predatória 

para a indústria nacional gráfica e de papel. 

Neste contexto, ganha contornos louváveis a edição e impressão de livros promovida 

pela Livraria Universal e como já dito, lançando autores locais, como Simões Lopes Neto (Fig. 61 

e 62). 

Além de editar livros, a Universal publicou o Almanach Popular Brazileiro de 

tamanho 13,5 x 19,7cm fechado (Fig. 63 e 64) cujos exemplares estão disponíveis na Bibliotheca 

                                                 
43 A Indústria Nacional do Papel. Centro dos fabricantes nacionais de papel. Rio de Janeiro: 1928. 

     
Figura 63 – Capa Almanach Popular Brazileiro 1906 da Livraria Universal. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 
Figura 64 – Páginas do miolo Almanach Popular Brazileiro 1906 da Livraria Universal. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Pública Pelotense de 1896 a 1908. Folheando as páginas desse periódico é possível notar a 

presença de anúncios de livrarias do Rio de Janeiro, o que atesta sua distribuição no nível 

nacional. 

O exame dos periódicos atestou que ao final da década de 1920 os anúncios da 

Universal publicados no jornal Opinião Pública vão se reduzindo até que em 1929 é publicada a 

notícia “Concordata preventiva” da Echenique & Cia. Desse modo e a julgar pela instalação da 

filial da Livraria do Globo em Pelotas (cujo período de instalação só foi possível estimar, não 

precisar) e o crescente de suas operações na cidade, respaldada pela matriz em Porto Alegre, as 

atividades da Universal vão diminuindo. 

Outra livraria pelotense que 

possuía editora foi a Commercial, o qual 

foi possível localizar na Bibliotheca Pública 

Pelotense alguns livros editados (Fig. 65). 

No entanto, conforme enfatizado nos 

anúncios, a casa especializou-se em 

importar literatura ainda que possuísse 

oficinas gráficas cuja especialidade era a 

produção de livros em branco para 

contabilidade. 

Sobre a Livraria do Globo, os 

anúncios não deixam claro quais técnicas 

possuía em Pelotas e quais obras eram 

editadas na cidade e não na matriz porto-

alegrense. A julgar pelas pedras com rótulos 

gravados e sua assinatura e exemplares de cartilhas de autoria de Fernando Osório compostos em 

tipografia, pode-se inferir que a mesma oferecia as duas técnicas com produção na cidade. 

Vale ressaltar que esta livraria, fundada em 1883 por Laudelino Pinheiro Barcellos, em 

Porto Alegre, se tornará um referencial fortíssimo na produção e valorização da literatura, 

promovendo muitos autores de expressão regional como Augusto Meyer, Dyonélio Machado, 

Ruy Cirne Lima, Paulo de Gouvêa e Vargas Neto (TORRESINI, 1999, p. 57).  

 
Figura 65 – Capa do livro “Resposta ao Livro” de Thomaz Porres, 
Livraria Commercial, 1926 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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As atividades em produção gráfica começam em fins do século XIX com uma pequena 

oficina tipográfica instalada aos fundos da loja, no qual eram fabricados livros em branco, 

impressos padronizados e algumas publicações didáticas (LESSA, 1983, p. 8). 

Segundo Torresini (1999, p. 55-56), as publicações próprias têm sua gênese com a 

edição do Almanaque do Globo, em 1916, cuja edição ficava a cargo de João Pinto da Silva e 

Mansueto Bernardi. Este último irá administrar a seção de obras da Livraria do Globo que será 

convertida em seção Editora por volta de 1930. É nesta época que Henrique Bertaso, filho do 

sócio de Laudelino, José Bertaso, inicia seus trabalhos nesta seção sendo assessorado por Érico 

Veríssimo, inicialmente contratado por Mansueto para ser responsável pela edição da Revista do 

Globo (VERÍSSIMO, 1972, p. 23-24). Esta será uma longa e produtiva parceria no ramo 

editorial, afirmando a Livraria do Globo como grande promotora da literatura moderna 

(VERÍSSIMO apud LESSA, 1983, p. 3). 

A casa edita obras estrangeiras como novelas policiais e grandes autores como Huxley, 

Tolstoi, Proust, Shakespeare, Maupassant, Poe, entre outros. Nos anos 1940 a editora toma 

impulso e abre as portas para os autores regionais, incluindo o pelotense Simões Lopes Neto. 

Neste período a gráfica conta com trabalhos em tipografia, fotogravura, litografia, contando ainda 

com ilustradores notáveis como o alemão Ernst Zeuner, João Fahrion, Edgar Koetz, Nelson 

Boeira Foedrich (LESSA, 1983, p. 14-15). 

    

3.3.33.3.33.3.33.3.3. . . . Volume de produçãoVolume de produçãoVolume de produçãoVolume de produção    

Com relação ao volume de produção, os dados obtidos em anúncios e notícias dos 

periódicos examinados atestam que em primeiro lugar vem a produção de periódicos, que 

segundo fonte também obtida em relatório da Intendência chega ao número de 15 em 1927. 

Colabora para atestar isso os dados que informam o número de empregados por oficina que, 

como já dito, as oficinas do “Diário Popular”, “Opinião Pública” e “O Libertador” possuem 

maior número de operários. Isso atesta uma vocação inerente para o jornalismo na cidade, como 

afirmado por Loner (1998, p. 5-6): 

Sua ilustração e o permanente desejo de estar a par de todas as novidades, não só 
industriais, mas também artísticas e culturais, pode ser sentida através do extraordinário 
florescimento da imprensa, durante o período imperial e republicano. Além dos jornais 
diários, centenas de outros surgiram, a partir da segunda metade do século XIX, 
especialmente jornais de pequeno porte, extremamente diferenciados quanto a seu 
conteúdo, tiragem e periodicidade. 
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Tal afirmação pode ser verificada através da publicação de artigos acerca do 

nascimento e florescimento da imprensa em Pelotas, os quais trazem listas de periódicos 

publicados na obra de Fernando Osório, A Cidade de Pelotas44, artigo Imprensa de Pelotas de 

autoria de Florentino Paradeda, publicado na seção Notas Históricas no Almanach de Pelotas45 e 

o já referido anexo 5 – Imprensa Periódica, publicado no Relatório da Intendência de Pelotas de 

1927, que motivou a compilação da listagem dos periódicos em uma lista única com início em 

1851, com a fundação de “O Pelotense” e término em 1926, vindo a somar cerca de 126 

periódicos produzidos neste período de 76 anos. Alguns jornais foram perenes e outros tiveram 

vida mais curta. A lista pode ser conferida nos apêndices deste trabalho. 

Acerca dos periódicos produzidos à década de 1920 foi possível constatar um claro 

posicionamento político na linha editorial sendo que dos jornais diários o Diário Popular era 

representante do Partido Republicano Riograndense, A Opinião Pública que começa como órgão 

republicano acaba por se tornar “órgão dos interesses gerais” e O Libertador, será o noticiário do 

partido de oposição.  

Além dos muitos periódicos que a cidade possuía, destaca-se no período da década de 

1920 a produção da revista Illustração Pelotense, quinzenário de edição e produção da Livraria 

Universal. Como já comentado, tratava-se de um periódico literário, mas que também refletia o 

desejo da elite local de se ver representada através de notas sociais e retratada em fotografias. 

Entretanto, essa fórmula de revista literária-social ilustrada segue o modelo da Illustration 

Françoise que encontra eco brasileiro na publicação da Ilustração Brasileira, fundada em 1901 

(MARTINS, 2008, p. 88-89).  

 

                                                 
44 OSÓRIO, Fernando. A Cidade de Pelotas. Volume 2. 3ª Edição. Organização de Mario Osório de Magalhães. Pelotas: Editora 
Armazém Literário, 1998. P. 356-362 

 
45 Almanach de Pelotas de 1918, p. 135. 
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3.3.3.3.3.3.3.3.4444. . . . A GuaranyA GuaranyA GuaranyA Guarany: arte: arte: arte: arte    na produção dena produção dena produção dena produção de    
impressosimpressosimpressosimpressos    ----    os os os os primórdios da atividade de design primórdios da atividade de design primórdios da atividade de design primórdios da atividade de design 
gráficográficográficográfico    

Apesar da discreta aparição em anúncios 

nos periódicos analisados merece atenção a 

tipografia e litografia A Guarany. Como já 

explicado, de todas as empresas pesquisadas foi a 

única a se apresentar como gráfica exclusivamente, 

não estando vinculada a nenhum periódico ou 

comércio (como as livrarias-editoras).  

Entre os trabalhos identificados nesta 

pesquisa inclui-se a impressão do Almanach de 

Pelotas, entre os anos de 1921 até 1928 ou 1928 

(Fig. 66 e 67). Deste, salienta-se as capas do 

referido almanaque, cujo projeto inclui ilustração 

mesclada a clichês fotográficos, com pesada 

ornamentação e gama de cores vivas. 

Também é possível adquirir na 

Bibliotheca Pública Pelotense as ações do Banco 

Pelotense, cujo projeto e impressão também é de 

autoria da A Guarany. Esta peça impressiona pela 

riqueza de detalhes, orlas, ornamentos, fundos em 

marca d’água, tipografia elaborada com linhas e 

sombreamento, sem contar nas insígnias desenhadas 

com incrível precisão em traço de espessura da 

ordem de décimos de milímetros. Há que se 

considerar também o encaixe de cores que relativamente bem feito se considerarmos toda a 

complexidade de gravação e impressão em pedras de litografia. Em termos técnicos, uma 

verdadeira obra de arte. Sobre o projeto gráfico, é possível perceber uma clara preocupação com a 

hierarquia dos elementos, com uma diagramação eficiente e adequada a todos os recursos que a 

 
Figura 66 – Capa do Almanach de Pelotas 1922, da A 
Guarany 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 

 

 
Figura 67 – Detalhe da capa do Almanach de 
Pelotas, 1923, da A Guarany. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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técnica permite. O resultado final confere a peça nível máximo de proteção contra falsificações 

aliado ao requinte e sofisticação gráfica peculiar à época. 

Em resumo, uma peça gráfica, com esse nível de execução e qualidade gráfica releva as 

bases do que hoje podemos chamar de design gráfico. 

 
Figura 68 – Ação do Banco Pelotense, 1922, frente, da A Guarany. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Figura 69 – Ação do Banco Pelotense, 1922, verso, da A Guarany. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 

 
Figura 70 – Detalhe ação do Banco Pelotense, 1922, verso, da A Guarany. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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3.3.3.3.4444. . . . Indústria gráfica e organização corporativista: A Indústria gráfica e organização corporativista: A Indústria gráfica e organização corporativista: A Indústria gráfica e organização corporativista: A 

Sociedade Beneficente União Typographica GutenbergSociedade Beneficente União Typographica GutenbergSociedade Beneficente União Typographica GutenbergSociedade Beneficente União Typographica Gutenberg 

A expectativa ao examinar um periódico diário 

era de encontrar pistas mais concretas sobre o transcurso da 

área gráfica ao longo da década de 1920. Isso de fato se 

realizou na medida em que foram encontradas notas de 

convocação para as assembléias da Sociedade Beneficente 

Typographica Gutenberg no Diário Popular.  

Pela freqüência com que as notas foram 

publicadas pode-se inferir que a sociedade reunia-se 

trimestralmente a fim de tratar de assuntos de interesse dos 

associados como prestação de contas, eleição de nova 

diretoria e posse dos eleitos46. Os eventos também são 

anunciados, como o Festival no Theatro Avenida47, cuja 

finalidade era arrecadar fundos para a construção da casa do 

tipógrafo sendo realizado no dia 22 de novembro. O festival 

contou com atrações musicais, exibição do filme “O 

Jockey”, da Metro Goldwyn Meyer48, e apresentação 

“senhorinhas” à sociedade.  

Poucos meses depois, a sociedade realiza novo 

festival pró construção da casa do tipógrafo, apresentando 

novamente um filme e dessa vez contando como atração musical a banda de música do patronato 

agrícola Visconde da Graça e também algumas comissões de outras sociedades beneficentes49. 

Na folha A Opinião Pública, são publicadas as notas de praxe, como vistas no Diário 

Popular, convocando associados para suas assembléias e eventos. Destaca-se a nota publicada em 

01 de agosto de 1927 o qual comunica a fundação do Sindicato Gráfico e composição do 

conselho da mesma50. 

                                                 
46 Diário Popular, 19 de setembro de 1925, p 4. Diário Popular, 20 de março de 1927, p. 7. 
47 Diário Popular, 18 de novembro de 1928, p. 3. 
48 Diário Popular, 22 de novembro de 1928, p. 6. 
49 Diário Popular, 20 de abril de 1929, p. 4. 
50 A Opinião Pública, 01 de agosto de 1927, p.2. 

 
Figura 71 – Anúncio S. B. União Typographica 
Gutenberg. Diário Popular, 18 de novembro de 
1928, p. 3. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da 
autora. 
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Ademais, só há uma nota na seção de telegramas e fonogramas a respeito de uma 

reivindicação feita pela Associação de Imprensa ao presidente da república solicitando livre 

importação de papel para solucionar a crise existente e evitar contrabando51. 

Examinando as peças gráficas selecionadas para esta pesquisa também foi possível 

delimitar sob que modo a classe operária gráfica estava organizada. Assim, além dos anúncios de 

convocação de assembléias e outros eventos listados nos periódicos foram examinados as atas de 

reunião da Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg, cujas cópias encontram-se 

disponíveis no Núcleo de Documentação Histórica do Instituto de Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Pelotas. 

Loner (2001, p.170) afirma que antes da S.B. União Typographica afirmar-se 

houveram várias tentativas de estabelecer uma entidade de classe: “surgimento do grêmio 

tipográfico em 1881, a tentativa de fundação de uma sociedade de socorros mútuos em 1886 e 

duas sociedades tipográficas Gutenberg em 1888 e 1899” (LONER, 2001, p.170). A Sociedade 

objeto desta pesquisa foi fundada a 17 de setembro de 1899 e teve uma vida longeva, até meados 

de 1980. 

A sociedade em questão tratava-se de uma organização que congregava patrões e 

empregados e “sócios mulheres enquanto solteiras gozando dos mesmos direitos dos homens52”. 

Também eram aceitos sócios desde que maiores de 12 anos53. A sociedade funcionava como 

entidade de socorros. Os sócios contribuíam com uma quantia estabelecida por mês e em 

contrapartida, a sociedade auxiliava em caso de doença, despesas fúnebres além de recolocar 

operários quando estes se achavam desempregados ou vindos de outras cidades ou ainda, em 

situações de insurgência, como descrito em reunião de assembléia:  

O primeiro secretário pede ao Sr. Presidente concitar os membros presentes e que estes 
façam chegar ao conhecimento dos ausentes a necessidade de socorrermos os 
companheiros que por não tolerarem as exigências dos Srs. Echenique e C. e acham-se 
desempregados. Posta em votação é esta aceita54. 

 

Também isentava funcionários das mensalidades quando a empresa em que 

trabalhavam passava por dificuldades financeiras: “Pedido dos funcionários da Livraria 

                                                 
51 A Opinião Pública, 13 de dezembro de 1926, capa. 
52 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 221 – 20/09/1925. 
53 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. c. 
54 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 337 – 02/10/1927 
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Commercial para suspensão das mensalidades enquanto estivessem em regime de trabalho de 3 

dias por semana. Pedido aceito55”. 

Esse tipo de sociedade de “socorros” era comum em uma época em que o governo não 

havia tomado para si a organização trabalhista, regulamentando o setor quanto aos direitos e 

deveres dos trabalhadores. Desse modo, essas sociedades preenchiam uma lacuna de amparo aos 

operários e muitas vezes também os patrões quanto a auxílios em caso de doenças, desemprego ou 

falência da empresa. No caso da Gutenberg, havia ainda auxílio às viúvas dos trabalhadores. 

Apesar de existir desde 1899, ao longo da década de 1920 a sociedade ainda achava-se 

em fase de organização, alterando estatutos56 e buscando recursos através de eventos, 

especialmente para levantar fundos para a construção da Casa do Tipógrafo, o qual foram 

realizados dois festivais57 em novembro de 1928 e abril de 1929. Segundo ata 350 – 28/07/1929 a 

sociedade adquire uma casa na Rua Gonçalves Chaves, 366, que passa, então, a sediar as 

assembléias. Mais adiante é organizada uma biblioteca através de doações de livros58. 

Sobre a movimentação financeira, as atas demonstram que a sociedade possuía contas 

no Banco Pelotense, que após deflagrada crise deste são transferidas para o Banco da Província, 

depois para a Caixa Econômica e finalmente para o Banco do Rio Grande do Sul59. 

Quanto à mobilização política, a sociedade mantém-se à margem durante a década de 

1920, limitando-se a mediar algumas negociações entre patrões e empregados e cedendo a sede 

para reuniões do sindicato dos gráficos60. Em 193561, dá mostras de simpatia com partido 

Comunista Brasileiro ao emprestar sua sede para as reuniões da Aliança Nacional Libertadora, 

cujas idéias são antifascistas.  

Em conversa informal com Loner, foi relatado que a sociedade teve longa vida, tendo 

encerrado suas atividades por volta da década de 1980, sendo uma das entidades bastante atuante 

no meio gráfico. As informações aqui colhidas e relatadas sugerem que além de Pelotas possuir 

uma indústria gráfica expressiva, também havia uma forte organização e mobilização entre 

industriais e colaboradores.  

 

                                                 
55 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 363 – 14/06/1931 
56 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 223 – 11/10/1925, Ata 335 – 11/09/1927, Ata 338 – 09/10/1927. 
57 Diário Popular, 18 de novembro de 1928, p.6. Diário Popular, 20 de abril de 1929, p.4. 
58 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 389 – 09/12/1934. 
59 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 361 – 11/01/1931, Ata 362 – 15/03/1931. 
60 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 389 – 09/12/1934. 
61 Sociedade Beneficente União Typographica Gutenberg. Ata 392 – 13/06/1935. 
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3.3.3.3.5555. Inventário analítico: descrição das empresas conforme dados obtidos. Inventário analítico: descrição das empresas conforme dados obtidos. Inventário analítico: descrição das empresas conforme dados obtidos. Inventário analítico: descrição das empresas conforme dados obtidos    

Como resultado final dessa investigação é apresentado um compilado dos dados 

obtidos nas fontes o qual foi possível catalogar as empresas gráficas existentes na década de 1920 

em Pelotas/RS. 

    

Nome:Nome:Nome:Nome: Livraria Universal 

Ano de fundação:Ano de fundação:Ano de fundação:Ano de fundação: 1887   

Firma: Firma: Firma: Firma: Echenique & Irmão, de propriedade de 

Cel. Guilherme Echenique, Cap. Martim 

Echenique, Alberto Echenique Leite, Alfredo 

Echenique Leite e Ângelo Coppola.  

ProprietárioProprietárioProprietárioProprietário----diretor:diretor:diretor:diretor: Coronel Guilherme 

Echenique.  

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Loja - Rua 15 de Novembro, 579, 

esquina Sete de Setembro (fig. 72) 

Oficinas e atacado - Rua Gen. Neto, 354 

Escritórios - Rua Sete de Setembro, 301 - ao lado da loja.  

Ramo de atividade:Ramo de atividade:Ramo de atividade:Ramo de atividade: Livraria, papelaria, editora e gráfica, importadora.  

Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos: Completo sortimento de livros e material escolar, empório de 

papéis, artigos de escritório e artigos de fantasia, instrumentos e partituras musicais, artigos de 

desenho e pintura, artigos de farmácia, jogos diversos, agência de jornais e revistas, agência de 

encomendas do Brasil e exterior. 

Processos e técnicas de produção:Processos e técnicas de produção:Processos e técnicas de produção:Processos e técnicas de produção: Tipografia, pautação, douração e encadernação. 

PPPProdutos / Peças gráficas: rodutos / Peças gráficas: rodutos / Peças gráficas: rodutos / Peças gráficas:     

- Edição e impressão do Almanach Popular Brazileiro (1896 a 1908 – exemplares disponíveis na 

Bibliotheca Pública Pelotense); 

- Edição e impressão do periódico Illustração Pelotense sob direção de Coelho da Costa (a partir 

de 1919); 

- Carta Geográfica do Estado do Rio Grande do Sul, 1902. Organizada pelo Eng. Civil Cunha 

Lopes e por Nunes de Azevedo. Grafada em Paris. 

 

Figura 72 – Fotografia da fachada da Livraria Universal, 
detalhe do anúncio publicado no Álbum de Pelotas, 1922. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Livros publicados: 

- Vocabulário Sul Riograndense – Dr. J. Romangueira Côrrea; 

- Rio Grande do Sul – descrição física, política e econômica – Dr. Alfredo Varella; 

- Constituição do Estado – edição luxuosa e em grande formato; 

- A Vegetação no Rio Grande do Sul – Prof. Dr. C. A. Lindemann (Suécia) sob direção do Dr. 

Graciano A. Azambuja; 

- Defesa de Pelotas. Rotary Club de Pelotas - Off. Graph. da Liv. Univ. Pelotas. 1930; 

- O Cancioneiro Guasca. João Simões Lopes Neto. Livraria Universal. 1928; 

- Lendas do Sul. João Simões Lopes Neto. Livraria Universal. 1918; 

- Afirma que editou obras de literatura regional dos autores João Simões Lopes Neto (citados 

acima), Araújo Filho e Dr. Pinto da Rocha entre outros autores. 

    

                        
Figura 73 – Anúncio “Officinas a vapor da Livraria Universal”. Almanach Popular Brazileiro, p. XVI, 1905 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
 
Figura 74 – Anúncio cartões Livraria Universal. Almanach Popular Brazileiro, p. XII, 1905. Dada a diversidade de tipos apresentados, o 
anúncio funcionava como catálogo de tipografias disponíveis. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Nome:Nome:Nome:Nome: Livraria Commercial 

Firma: Firma: Firma: Firma: Meira & Comp. 

Endereço: Endereço: Endereço: Endereço: Pelotas: Rua Andrade Neves nº 606 

e 608 (fig. 69). Rio Grande (filial): Rua 

Marechal Floriano nº 221 

Ramo de atividade: Ramo de atividade: Ramo de atividade: Ramo de atividade: Livraria, papelaria e 

gráfica. 

Serviços e produtos oferecidos: Serviços e produtos oferecidos: Serviços e produtos oferecidos: Serviços e produtos oferecidos:     

Livros de literatura e didáticos utilizados nas 

escolas da região, livros em branco, cadernos, 

cadernetas, livros para borradores, costaneiras, 

copiadores de todos os formatos, livros-caixa, 

diário, razão, auxiliar, livros para escrituração, 

produção de caixas de papelão, encomendas do 

Brasil e exterior, artigos escolares e de escritório.        

Processos e técnicas de produção:Processos e técnicas de produção:Processos e técnicas de produção:Processos e técnicas de produção:    

Tipografia, encadernação, cartonagem, 

estereotipia, pautação e douração. 

Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas:     

- Relatório do Banco Pelotense – Anno de 1929; 

Impresso pelas “1930. Off. Typ. da Livraria Commercial– Pelotas e Rio Grande”; 

- Questão Commercial entre Francisco de P. Brocstedt representado por Thomaz Porres e os 

Snrs. Amaral, Xavier & Cia. Por Thomaz Porres. Livraria Commercial. Pelotas, 1926; 

- Livros e Flores (V). Fernando Osório. Off. Typ. da Livraria Commercial, 1925;  

- Sociogênese da Pampa Brasileira. Concepção e trato dos estudos Rio-Grandenses. A orientação 

do povo Gaúcho. Fernando Osório. Do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. 

Livraria Commercial, 1927. 

 

Figura 75 – Fotografia da fachada da Livraria Commercial, 
detalhe do anúncio publicado no Álbum de Pelotas, 1922. 

 
Figura 76 – Detalhe da capa do Livro de Fernando Osório, 
Livros e Flores, 1925. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da autora. 
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Nome: Nome: Nome: Nome: Livraria do Globo – filial Pelotas 

Firma:Firma:Firma:Firma: Barcelos, Bertaso & Cia – matriz Porto Alegre 

Representante:Representante:Representante:Representante: José L. Meira 

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Rua 15 de Novembro, 573 

Ramo de atividade: Ramo de atividade: Ramo de atividade: Ramo de atividade: Livraria, papelaria e gráfica    

Serviços Serviços Serviços Serviços e produtos oferecidos: e produtos oferecidos: e produtos oferecidos: e produtos oferecidos: impressos 

comerciais, livros científicos, literatura nacional e 

estrangeira, livros técnicos e manuais, revistas e 

jornais, artigos de escritório e fotográficos    

Técnicas empregadas: Técnicas empregadas: Técnicas empregadas: Técnicas empregadas: tipografia, litografia, 

estereotipia, fotogravura, clicheria, alto relevo, 

encadernação, pautação, douração, cartonagem.    

Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas:  

- Gigante que Cresce. Fernando Luis Osório. Livraria 

do Globo, Pelotas, 1928; 

- Traços Eternos do Rio Grande. Fernando Luis Osório. Livraria do Globo. 1928; 

- Das Cooperativas dos Estancieiros. Joaquim Luis Osório. Livraria do Globo. 1929; 

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal em 20 de setembro de 1923. Impresso pelas Off. Typ. 

da Livraria do Globo; 

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal em 20 de setembro de 1924. Impresso pelas Off. Typ. 

da Livraria do Globo; 

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal em 20 de setembro de 1925. Impresso pela Livraria 

do Globo – Barcelos, Bertaso & Cia. Porto Alegre. Filiaes: Santa Maria e Pelotas; 

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal em 20 de setembro de 1926. Impresso Globo – 

Pelotas; 

----    Relatório do Banco Pelotense – Anno de 1924. Off. Typ. da Livraria do Globo – Pelotas, 1925; 

- Contos Gauchescos e Lendas do Sul. João Simões Lopes Neto. Livraria do Globo, 1926.

 
Figura 77 – Capa do Livro de Fernando Osório, 
Gigante que Cresce, 1928. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da 
autora. 
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Nome: Nome: Nome: Nome: A Guarany    

DiretorDiretorDiretorDiretor----proprietário:proprietário:proprietário:proprietário: Francisco Santos 

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 821 

Ramo de atividade:Ramo de atividade:Ramo de atividade:Ramo de atividade: gráfica 

Serviços e produtos oferecidos: Serviços e produtos oferecidos: Serviços e produtos oferecidos: Serviços e produtos oferecidos: impressão de 

anúncios, livros em branco e impressos coloridos. 

Técnicas empregadas:Técnicas empregadas:Técnicas empregadas:Técnicas empregadas: tipografia, litografia, 

encadernação e pautação. 

Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas:     

- Almanach de Pelotas 1921-1928; 

- Fábrica de Fumos Pelotense. Pelotas. Officinas 

Typographicas da Fabrica Guarany. 1919; 

- Ações do Banco Pelotense, 1920. 

 

 

    

 
Figura 78 – Capa do Almanach de Pelotas, 1921. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da 
autora. 
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Nome:Nome:Nome:Nome: Empreza de Propaganda Commercial 

DiretorDiretorDiretorDiretor----proprietário:proprietário:proprietário:proprietário: J. Genez Porto 

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Rua Félix da Cunha, 608 

Ramo de atividade:Ramo de atividade:Ramo de atividade:Ramo de atividade: Comunicação visual, gráfica, agência das concessões de espaços publicitários 

urbanos e representações. 

Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos: agenciamento dos espaços de publicidade urbana em Pelotas, 

Rio Grande, Bagé e outras localidades (não cita). Confecção de placas, taboletas, letreiros em 

vidro, cristais, paredes, etc. Confecção de anúncios, cartazes e panfletos. Distribuição dos 

mesmos. Representações em geral. 

Técnicas empregadas:Técnicas empregadas:Técnicas empregadas:Técnicas empregadas: Limita-se a anunciar que possui oficinas próprias e artistas gráficos. 

Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Produtos / Peças gráficas: Não foi possível localizar.    
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Nome:Nome:Nome:Nome: Diário Popular 

Diretor:Diretor:Diretor:Diretor: Jorge Salis Goulart 

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço: Rua 15 de Novembro, 670 e 672 

Ramo de atiRamo de atiRamo de atiRamo de atividade:vidade:vidade:vidade: Edição do periódico diário 

matutino e gráfica. 

Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos:Serviços e produtos oferecidos: Impressão de livros, 

periódicos (como o Almanach de Pelotas), folhetos, 

cartões e programas. Venda de papel. 

Técnica empregadaTécnica empregadaTécnica empregadaTécnica empregada:::: Tipografia e encadernação. 

Produtos / PeçProdutos / PeçProdutos / PeçProdutos / Peças gráficas:  as gráficas:  as gráficas:  as gráficas:      

----    As Novas Diretrizes do Direito e a Função do 

Magistério. Fernando Luis Osório. Typ. do Diário 

Popular, 1929; 

----    Um Servidor do Ensino. Fernando Luis Osório. Typ. 

do Diário Popular, 1929; 

----    A Sciência da Justiça e o Problema do novo Direito. Orações de paraninfo. Fernando Luis 

Osório. Off. do Diário Popular, 1933; 

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal em 20 de setembro de 1921. Impresso pelas Off. 

Typ. do Diário Popular;  

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal em 20 de setembro de 1922. Impresso pelas Off. 

Typ. do Diário Popular;  

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal pelo Intendente Dr. Augusto Simões Lopes em 

20 de setembro de 1928. Impresso pelas Off. Typ. do Diário Popular; 

- Relatório apresentado ao Conselho Municipal pelo Intendente Dr. João Py Crespo em 20 de 

setembro de 1929. Impresso pelas Off. Typ. do Diário Popular; 

- Companhia Grande Hotel de Pelotas. Off. Typ. do Diário Popular, Pelotas, 1922; 

- A Cidade de Pelotas. Fernando Osório. Off. Typ. do Diário Popular. Pelotas, 1922; 

- Contrabando de Gado e Charque. Guilherme Echenique. Off. Typ. do Diário Popular, 1927. 

 
Figura 79 – Capa do Livro de Fernando Osório, As 
Novas Diretrizes do Direito, 1929. 
Fonte: Bibliotheca Pública de Pelotas. Foto da 
autora. 

 



 

 

 

 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

(...) Esses casos mostram que o design gráfico no Brasil começou a se tornar naquele 

período61 uma questão de indústria e de parques gráficos. E essa para mim é a verdadeira 

história do design gráfico. Depois, passa por uma segunda geração, a dos profissionais 

liberais. Com eles, têm-se os contornos mais visíveis do que entendemos por design62.  

 

Dever de memóriaDever de memóriaDever de memóriaDever de memória    

Vivemos um tempo o qual Nora (1984, p.7) classificou como aceleração da história. 

Momento em que o presente se torna passado cada vez mais rápido.  Estamos em constante 

ruptura com o passado, abraçando o novo, o moderno, o atual. O futuro se torna presente mais 

rápido nas novas tecnologias, na efemeridade das notícias, na rapidez com que a informação nos 

atinge através das novas mídias e a mesma rapidez com que esquecemos.  

Dessa constante ruptura com o passado emerge um profundo sentimento de nostalgia 

que nos impele a determinar locais de memória, onde esse passado sobreviva ao esquecimento. 

Precisamos lançar âncoras do passado para que nessa constante transformação do presente em 

passado não se perca a nossa identidade.  

Desse contínuo escapar do passado e por conseguinte, pela angústia gerada pela 

ausência de memórias que resulta em um sentimento de perda de identidade é que nasceu o 

argumento dessa pesquisa. 

O inventário buscou em um primeiro momento apontar os vestígios de uma indústria 

gráfica em Pelotas o que comprovou sua existência através do levantamento das empresas, técnicas 

e produtos. Pois, na ausência de um grupo onde a memória estivesse presente, viva, o único meio 

de se determinar a presença, sua dimensão e colaboração para a vida cultural da cidade foi através 

dos produtos remanescentes, cuja sistematização segundo um parâmetro amparado em 

metodologia específica e análise mostraram relevantes para que se pudesse elevar esses vestígios a 

categoria de suportes de memória para uma indústria gráfica. Com isso, o resultado apresentado, 

                                                 
61 Cardoso refere-se às primeiras décadas do século XX 
62 FIOCHI, Marco Aurélio. Una Cosa Mentale. entrevista com Rafael Cardoso Denis para a revista Continuum Itaú, Maio, 2008. In: 

http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2720&cd_materia=450 
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que não se constituiu apenas para dar visibilidade para essa atividade na cidade de Pelotas, mas foi 

uma tentativa de se compor um quadro da tradição gráfica que almejou contribuir para preencher 

uma lacuna para as origens de uma atividade profissional, o design gráfico, que no Brasil, 

especialmente no contexto local, carece de referenciais de memória. 

Para que a relevância desta pesquisa se torne clara, antes é preciso tecer algumas 

considerações acerca das origens do design gráfico no Brasil e situação atual da atividade. 

Cardoso (2005, p. 7), em introdução de livro oportunamente nominado “O Design 

Brasileiro antes do Design”, afirma que “perdura na consciência nacional o mito de que o design 

brasileiro teve sua gênese por volta de 1960”, situando sua instalação entre as experimentações 

propostas pelo Instituto de Artes Contemporâneas do MASP em 1951 e abertura da Escola 

Superior de Desenho Industrial (ESDI) em 1963.  Salienta que nessa época surge a “consciência 

do design como conceito, profissão e ideologia” (CARDOSO, 2005, p. 7). Também explana 

sobre a problemática de se classificar como design a produção anterior a esse período em função 

do desconhecimento da profissão e do conceito de design. Também, em entrevista63, afirma haver 

“cem anos de indústria gráfica antes disso”. 

O trabalho aqui apresentado vai ao encontro dessas afirmações e buscou colaborar 

para atestar isso no âmbito local, na medida em que localiza as fontes, aponta suportes para que se 

possa tecer considerações acerca das manifestações da indústria gráfica, artes gráficas e em última 

análise, reúne os vestígios de atividade projetual que caracteriza o design gráfico, formando um 

corpo, ainda que modesto em seu volume, do passado dessa indústria na cidade. 

Outro ponto pertinente a ser colocado em pauta é o panorama atual do campo do 

design, que tende a esfacelar-se em especialidades tão distantes entre si e tão diferentes na sua 

prática que se tornou urgente buscar uma raiz que fundamentasse uma origem comum, pela qual 

se poderia pensar em uma identidade para a profissão. 

 Assim, o passado ressurge então como tentativa de afirmação. As fontes que esse 

trabalho logrou localizar, reunir e organizar operam como suportes para uma memória do design 

gráfico na cidade de Pelotas.  

Nesse ínterim, que diz respeito aos profissionais e pesquisadores especializados em 

memória gráfica, há que se considerar a percepção que o campo do design gráfico sugere no 

                                                 
63 FIOCHI, Marco Aurélio. Una Cosa Mentale. entrevista com Rafael Cardoso Denis para a revista Continuum Itaú, Maio, 2008. In: 
http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2720&cd_materia=450 
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imaginário do cidadão leigo. Explico: a profissão sofre por falta de reconhecimento, na atualidade. 

Há um entendimento vago das atribuições da atividade design, que se ocupa da concepção bens 

de consumo e especificamente no caso do design gráfico, da comunicação em uma base visual, 

conciliando questões conceituais e técnicas (meios de produção).  Em um sentido mais amplo, 

Lima (2010, p. 99) com base em Santos (2005, p. 14-15) afirma que 

(...) design é uma atividade responsável pela materialização de grande parte dos artefatos 

que mediam o cotidiano e que corresponde a um fenômeno cultural, uma vez que 

materializam práticas, valores e tecnologias referentes ao contexto em que são produzidos 

e utilizados. 

 

O levantamento realizado indica que muito dessa falta de consciência acerca da 

profissão e do profissional se deve a não haver uma trajetória histórica latente na memória da 

população brasileira. Por essa memória não fazer parte do cotidiano do cidadão comum é que se 

abre uma lacuna conceitual.  Faltam referenciais, marcos históricos, locais de memória que 

contribuam para o entendimento e relevância da área.  

Observa-se o surgimento dessa consciência sobre o problema, assim descrito, na 

emergência de grupos de pesquisa que trabalham com memória gráfica, como o Memória Gráfica 

Brasileira, cujo autor citado, Cardoso faz parte, e, no nível local, o Memória Gráfica de Pelotas – 

Um Século de Design64, o qual a autora colabora. Desse modo, o campo tende a ampliar-se cada 

vez para que o entendimento do campo e da função profissional se torne mais claro e objetivo, 

para nós, os designers e para o público em geral. Assim, quando afirmar que sou designer gráfico 

haverá compreensão do que faço e da história que me precede. 

 

                                                 
64 Memória Gráfica de Pelotas: um século de Design é um projeto Inter-Institucional e está lotado no Departamento de Artes Visuais - 
IAD/UFPel. Com a formação de um grupo de pesquisa sistematicamente orientado, esse projeto propõe identificar, categorizar e 
analisar as fontes bibliográficas e dados sobre o desenvolvimento do Design Gráfico em Pelotas durante o século XX, organizando 
seus respectivos resultados em uma série de Publicações. Sua instância de pesquisa promove a produção científica e cultural a partir 
das práticas que fundamentam a formação acadêmica e a responsabilidade social do ensino aplicado.  O grupo é composto, até o 
presente momento, por: prof. Dr. Fernando Igansi Nunes (coordenação), profª Ms. Ana da Rosa Bandeira, profª Ms. Paula Garcia Lima, 
mestranda em educação FAE/UFPel Chris de Azevedo Ramil, discentes do curso de Design Gráfico/ UFPel Danielle Neugebauer Wille, 
Karina Weber, Camila W. da Silva, Sibelle Carvalho de Medeiros, Marina Reis, Rafael Peduzzi Gomes, Lucas Pessoa Pereira, Arthur 
Theil Cabreira, Yasmim e colaborador diagramador do Diário Popular Thiago Rocha. 
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Uma busca incessante pelo melhor registro e maior difusão de informação. Este é o 

combustível que move a indústria gráfica: mais do que o desejo de acumular conhecimento, a 

necessidade de evoluir através dele e para isso, o imperativo da preservação de dados. Quanto mais 

pesquisamos mais desejamos registrar e difundir, ou, corremos o risco de perder o conhecimento 

adquirido. Neste sentido, a todo o momento surgem novas mídias, novas técnicas, novos 

suportes. Ciência, tecnologia e criatividade se unem com esse propósito. 

Muitos autores falam na “invenção” da imprensa, por Gutenberg em 1450, como 

origem de uma produção gráfica. Mas analisando pelo viés da preservação de dados, da 

necessidade de propagar idéias, não é descabido inferir que os primórdios da atividade encontram-

se nos primeiros grafismos encontrados em cavernas. Estes registros primitivos cumpriram seu 

papel de garantir uma forma do homem sobrepujar o meio em que vivia e permitir que as 

gerações seguintes pudessem aprender com seus antepassados e desenvolver novos conhecimentos 

(FERNANDES, 2003, p.1).  

Dos grafismos em cavernas, passamos ao desenvolvimento de um código escrito. 

Mesmo tendo se apresentado de forma diferenciada entre as muitas culturas, e, permanecendo 

assim até nossos dias, a concepção de um código condensado de sinais, relacionado à fala, 

propiciou que o conhecimento, cada vez mais complexo e extenso, pudesse ser acumulado e 

interpretado com mais facilidade e velocidade.  

Não cabe aqui discorrer sobre a longa e sinuosa evolução da escrita. Cabe sim 

constatar a preocupação que caminhou lado a lado com seu desenvolvimento: a difusão das idéias 

nela contidas. Desta forma, o suporte onde se encontravam os escritos e a forma como eram 

gravados exigiu novos materiais e novas técnicas. O papel e a impressão nascem dessa necessidade.  

Para Meggs (2009, p.50), a contribuição asiática foi de suma importância. Foi na 

China, no ano de 105 d.c., que o papel foi desenvolvido por um alto funcionário do governo 

chamado Ts’ai Lun.  
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E foi a partir de carimbos ou chops utilizados pelos chineses (fig. 80), contendo 

caracteres caligráficos entalhados, que as primeiras formas de impressão foram desenvolvidas. Por 

volta de 1045 d.c., Bì Sheng, alquimista chinês, desenvolveu o tipo móvel, a partir do entalhe em 

madeira – técnica da xilogravura, também surgida na China. Para Bì Sheng, “se cada caractere 

fosse uma forma individual em alto-relevo, raciocinou ele, qualquer quantidade de caracteres 

poderia ser colocada em seqüência numa superfície, entintada e impressa” (MEGGS, 2009, p.60).  

 

Mas o restante do continente asiático não pensou dessa forma, pois sendo a caligrafia 

chinesa não-alfabética, baseada em milhares de caracteres, pouco adiantava desmontar a matriz de 

impressão e guardar os tipos. O entalhe de um bloco de madeira inteiriço continuou sendo 

utilizado e a genial descoberta de Bì Sheng não se difundiu. 

Os tipos móveis só adquirem importância na Europa Renascentista, aberta a inovações 

desta natureza, após um obscuro período de não-difusão do conhecimento. Para se ter uma idéia 

do que esse período representou em termos culturais Meggs (2009, p. 91) afirma que: 

Em 1424, havia apenas 122 livros manuscritos na biblioteca da Universidade de 
Cambrigde, Inglaterra, e o acervo de um abastado nobre cujos livros fossem suas posses 
mais prezadas e cobiçadas provavelmente totalizava menos de duas dúzias de volumes. O 
valor de um livro era igual ao de uma fazenda ou vinhedo. 

Antes de se criticar - e também não garantindo indulgência para a política sistemática 

de retenção do conhecimento pela Igreja Católica, é preciso reconhecer os percalços que 

permeavam a produção de livros. As dificuldades passavam pela ausência de um suporte adequado 

e de um processo de produção seriada. Os livros eram manuscritos por monges copistas sob pele 

de carneiro (fig. 81). Um processo dispendioso e demorado.  

 
Figura 80 – Chop chinês. 

Fonte: MEGGS, 2009, p. 21 
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Se a demanda por livros no período 

renascentista aumentou muito, o fato que contribuiu para 

que se iniciasse uma produção em escala foi a introdução 

de um suporte de fácil fabricação, o papel e de um 

processo de impressão, como a xilografia e mais adiante, a 

tipografia. Ambas contribuições chinesas que chegaram 

lentamente à Europa, trazidas pelos árabes. Desse modo, 

uma confluência de fatores propiciou o desenvolvimento 

de novos processos de impressão. (MEGGS, 2009, p.91) 

Neste período de transição do manuscrito para 

a tipografia, baralhos e estampas de imagens religiosas, que 

evoluíram para produção de livretos ilustrados – as 

primeiras impressões a atingir um público analfabeto – 

(MEGGS, 2009, p.92) começaram a serem impressos em 

blocos de madeira (xilogravura) (fig. 82). Apesar de 

permitir a reprodução seriada, este processo não permitia 

que a matriz fosse reaproveitada para impressão de outro 

material, com conteúdo diferente, além do que, 

demandava tempo na confecção das matrizes.  

Com o aumento da demanda por impressões e 

com as limitações apresentadas pelo processo da xilografia, 

muitos gráficos europeus estavam em busca de outro meio 

de agilizar a produção. Johan Gutenberg, gráfico alemão, 

acabou por levar o crédito pelo aperfeiçoamento do 

sistema de impressão através de tipos móveis mesmo não 

sendo o único gráfico que pesquisava uma nova técnica 

(MEGGS, 2009, p.95). 

 

    

 
Figura 81 – Página do Dolce Apocalypse, 1265. 

Fonte: MEGGS, 2009, p. 21 

 
Figura 82 – Página de Bíblia, 1465. A 
integração entre texto e ilustração remete às 
histórias em quadrinhos atuais. 
Fonte: MEGGS, 2009, p. 95 
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Inovação e empreendedorismo em GutenbergInovação e empreendedorismo em GutenbergInovação e empreendedorismo em GutenbergInovação e empreendedorismo em Gutenberg    

Se Gutenberg não foi o único a contribuir para o desenvolvimento da tipografia 

móvel, certamente foi o mais inovador e empreendedor dos gráficos. Sua genialidade consiste 

numa série de inventos que difundiram a tipografia pela Europa, transformando-a em um sistema 

de impressão utilizado até hoje, com os devidos aperfeiçoamentos. 

Os inventos de Gutenberg 

(MEGGS, 2009, p.99) incluem o 

desenvolvimento de moldes de tipos, que 

permitiam a fundição, tanto de caracteres largos 

como estreitos, acomodados dentro das mesmas 

medidas de largura. O tipos fundidos tinham a 

mesma altura, para que pudessem formar uma 

superfície plana para a impressão. Também 

desenvolveu uma liga de metal adequada a todo o processo de manufatura do tipo e resistente a 

milhares de impressões. Com a produção de 50 mil tipos para atender a demanda de caracteres de 

uma impressão, Gutenberg precisou criar uma caixa com divisórias para acomodar e organizar os 

tipos. Surgia a caixa de tipos (Fig. 83). 

No entanto, ao imprimir, Gutenberg observou que a tinta utilizada em impressões 

xilográficas não era adequada a impressão em metal. Desenvolveu, 

então, uma tinta mais viscosa, que aderisse à superfície do tipo.  

Faltava agora uma prensa forte o suficiente para 

transferir a tinta para o papel. Adaptando prensas utilizadas na 

fabricação de vinho e queijos, Gutenberg concebeu a prensa de 

impressão. Esta prensa e os outros sistemas, foram utilizados para 

impressão, ainda segundo Meggs (2009, p.99), “durante 

quatrocentos anos com modestos aprimoramentos” (Fig. 84).  

Não obstante suas colaborações para o aperfeiçoamento da tipografia, Gutenberg 

inova mais uma vez estabelecendo regras para uma diagramação competente. Seu primeiro livro 

impresso, mais conhecido como a “Bíblia de 42 linhas” (Fig. 85), expressa seu rigor formal ao 

Figura 83 – A caixa de tipos. A disposição é por ordem de uso 
no texto e não ordem alfabética. 

Fonte: CRAIG, 1987, p. 16 

Figura 84 – Prensa de 
impressão 

Fonte: CRAIG, 1987, p. 70 
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estabelecer um projeto gráfico que prima pela legibilidade com toques de preciosismo ao deixar 

espaços em brancos para que um ilustrador acrescentasse à mão as iniciais decorativas, bem como 

títulos e páginas. 

 

Às vésperas de completar a impressão da sua bíblia, Gutenberg se viu obrigado a entregar sua 

gráfica e produção ao seu credor, Johann Fust. Este rapidamente entrou em acordo com o 

assistente de Gutenberg, Peter Schoeffer, artista, iluminador e conforme Meggs (2009, p. 101), 

possível projetista dos tipos para a Bíblia de 42 linhas. Fust e Schoeffer iniciaram um 

empreendimento gráfico que seria o mais importante da Europa, estabelecendo as regras e 

formando gerações de gráficos que viriam a se tornar as bases de uma indústria gráfica. 

Como toda nova tecnologia que surge, houve certo estranhamento e resistência. As 

guildas de escribas e iluminadores desqualificavam a impressão tipográfica, tratando-a como 

inferior a caligrafia. Fato é que a nova tecnologia havia chegado para roubar-lhes o ofício. Apesar 

de algumas revoltas e processos foi impossível impedir a proliferação de gráficas pela Europa. 

Segundo Meggs (2009, p. 105) “por volta de 1480, 23 cidades do norte da Europa, 31 cidades 

italianas, sete cidades francesas, seis cidades espanholas e portuguesas e uma cidade inglesa tinham 

 
Figura 85 – A Bíblia de 42 linhas, impressa por Gutenberg. 

Fonte: MEGGS, 2009, p. 100 
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gráficas”. Toda sorte de impressos eram produzidos, tais como panfletos e tratados religiosos e 

especialmente livros para atender as demandas das incipientes universidades.  

Os tipos móveis propiciaram uma revolução do conhecimento, precedida somente 

pela invenção da escrita. Saber ler tornou-se um imperativo e a facilidade de publicar encorajou 

muitos pensadores a difundir suas idéias. Isso fatalmente levou ao questionamento das estruturas 

estabelecidas. O conhecimento, de cunho unilateral, e os dogmas religiosos que predominaram 

por toda uma era, passaram por reavaliação a medida que os resultados das investigações 

científicas alastravam-se através da palavra impressa. Segundo Meggs (2009, p. 106) as bases de 

uma outra revolução também estavam lançadas, a medida em que os conhecimentos científicos 

eram compartilhados entre os estudiosos:  a revolução industrial, que aconteceria três séculos mais 

tarde.  

Ainda que a tecnologia de tipos móveis tenha 

se espalhado pela Europa, ilustradores e escribas não 

ficaram sem serviço. Muitos detalhes de acabamento de 

livros tipografados ainda exigiam a mão habilidosa desses 

profissionais. Meggs (2009, p. 107) observa que “à 

medida que as décadas passaram, os impressores 

tipográficos aumentaram radicalmente o uso de 

ilustrações xilográficas. Isso gerou intensa demanda por 

xilogravuras, e os ilustradores gráficos melhoraram de 

status” (Fig. 86). Além de capitulares decoradas e 

ilustrações em xilogravura, modelos de layout eram desenvolvidos por estes artistas contratados, 

para servir de base à composição tipográfica. Observa-se aí o surgimento de uma atividade 

projetual, princípio que rege o design gráfico enquanto profissão. 

Enquanto o design gráfico se desenvolve pela Alemanha, Itália e França renascentistas, 

Portugal prefere manter-se à margem das inovações impressas. Vivendo o auge das aventuras e 

descobertas marítimas, segundo Camargo (2003, p. 13), Portugal só terá seu primeiro livro 

impresso em 1487. Conforme o autor, não havia interesse em divulgar suas descobertas no novo 

continente, atitude estratégica para proteger seus interesses. E também, em pleno período 

renascentista, Portugal ainda estava presa à ideais eclesiásticos de não difusão do conhecimento. 

 
Figura 86 – Detalhe ampliado da Bíblia de 42 
linhas, evidenciando a capitular decorada. 

Fonte: MEGGS, 2009, p. 101 
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Já a sua rival de conquistas no Novo Mundo, a Espanha, manteve-se alinhada com os 

novos tempos, incentivando, inclusive a atividade 

tipográfica em suas colônias. Breve y más compendiosa 

doctrina christiana, conforme Camargo (2003, p. 14) é a 

primeira publicação feita nas Américas, mais precisamente 

na Cidade do México no ano de 1539. Rapidamente o 

império espanhol compreendeu o valor da imprensa como 

instrumento de catequização e controle ideológico das 

suas colônias (Fig. 87). Portugal, ao contrário, proibia 

qualquer produção em solo brasileiro e mesmo na corte, 

ainda conforme Camargo (2003, p.14), os livros e 

periódicos editados precisavam passar por censores do 

estado e da Igreja para que tivessem sua publicação 

aprovada.  

Mesmo com a proibição, livros contrabandeados não deixavam de circular pela 

incipiente e culta elite brasileira e também algumas gráficas ousaram imprimir em solo colonial. 

Por volta de 1706, Camargo (2003, p. 16) relata o funcionamento documentado de uma 

tipografia em Recife, fechada pela Coroa. Também há relatos da produção de baralhos em 

xilografia, por volta de 1770, na Bahia, que também foi fechado pela Coroa, em função das 

falsificações de cartas. 

Enquanto a Coroa Portuguesa insistia em manter a imprensa sob rédea curta, na 

Europa, por volta do século XVII, outra técnica de impressão ganhava espaço nos livros 

ilustrados. A Calcografia, ou gravura em metal (geralmente em lâmina de cobre), permitia uma 

sutileza de detalhes, através de finíssimos riscos, que não era possível alcançar com a xilogravura. 

Segundo Meggs (2009, p. 104) a gravura em cobre era praticada, à época de Gutenberg, por um 

artesão denominado somente por “Mestre do Baralho”. O autor fornece mais detalhes sobre esse 

processo:  

Para produzir uma gravação em cobre, risca-se um desenho numa lâmina lisa de metal. Aplica-se tinta 
nas depressões, a superfície plana é esfregada e limpa e o papel é pressionado contra a lâmina para 
receber a imagem da tinta (Fig. 88).   

 
Figura 87 – Livro impresso nas Missões 
Espanholas na América do Sul, 1724. 

Fonte: CAMARGO, 2003, p. 12 
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No Brasil, conforme Camargo (2003, p. 17) a técnica de calcografia aparece em um 

livro impresso clandestinamente pelo Padre José Joaquim Viegas de Menezes, em 1806, 

possivelmente com a ajuda de artífices da casa da moeda de Vila Rica.  

Voltando à Europa, se durante o século XV houve um breve e fértil período de 

inventividade tecnológica, os próximos séculos (XVI a XVIII) serão de aprimoramento do 

desenho das fontes. As primeiras letras utilizadas em impressão eram baseadas no estilo gótico dos 

manuscritos. No entanto, os tipógrafos foram percebendo que o traço caligráfico, feito à pena, 

não era adequado à fundição de tipos e tampouco primava pela legibilidade e clareza dos 

impressos. Os tipógrafos buscaram, então, inspiração na escrita da Roma antiga, aperfeiçoando 

seu desenho. Neste sentido, segundo Lupton (2006, p.15), Nicolas Jenson, impressor francês, por 

volta de 1469, concebe uma fonte romana aliada à tradição gótica, mas com excelente 

legibilidade.  Conforme Meggs (2009, p. 116) os estudos de Albercht Dürer, em 1525, baseadas 

em versais romanas de desenho proporcional, inscrito em um quadrado, também merecem 

destaque.  

 
Figura 88 – Gravura em metal de oficina de impressão, 1642. 

Fonte: MEGGS, 2009, p. 151 
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Os autores ainda citam, Aldus Manutius, 

no século XV, impressor que utilizou as letras itálicas 

para economizar espaço na impressão de livros e por 

conseqüência, economizar custos. Também Geofrey 

Tory, tipógrafo francês, que em 1529 publicou 

estudos relacionando as letras às formas humanas. 

Uma década antes, Tory trabalhou para Claude 

Garamond, primeiro tipógrafo a trabalhar 

exclusivamente com desenhos de tipos, independente 

das gráficas. Garamond, desenvolveu tipos que até 

hoje são reconhecidos pela beleza e legibilidade. 

Também merece destaque o alfabeto denominado 

“Romain Du Roi” (alfabeto do rei), desenhado por 

uma comissão designada por Luis XIV, na França em 

1693. (LUPTON, 2006, p. 15-16, MEGGS, 2009, p. 139-143) 

Não se pode passar pelos séculos XVII e XVIII sem mencionar as geniais 

contribuições de William Caslon e John Baskerville, ambos ingleses. O primeiro trouxe a arte 

tipográfica para a Inglaterra tendo desenvolvido, em 1722, 

um tipo mais “modelado e menos manuscrito” (LUPTON, 

2006, p. 16) que foi utilizado em impressões no próprio 

Reino Unido e mais largamente em suas colônias (Fig. 89). 

Baskerville, por volta de 1751, segue a tradição de desenho 

de tipos romanos de Caslon, mais próximo da leveza 

caligráfica, inovando em vários pontos (Fig. 90).  

Perfeccionista e entusiasta da tipografia, 

Baskerville fez com que suas impressões atingissem um alto 

nível de qualidade. Meggs (2009, p. 160) descreve suas 

contribuições: o segredo para obter impressões uniformes foi 

o “alinhamento perfeito entre a placa de metal de uma 

polegada de espessura e o leito de pedra lisa da prensa. O 

 
Figura 89 – Catálogo de fontes de William 
Caslon, 1734. 

Fonte: MEGGS, 2009, p. 159 

 
Figura 90 – Folha de rosto de John 
Baskerville. 

Fonte: MEGGS, 2009, p. 161 
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suporte atrás da folha de papel que estava sendo impressa era extraordinariamente duro e liso”. 

Após a impressão, o papel era prensado à quente para ficar absolutamente liso e sedoso. Segundo 

o autor, esse processo não foi determinado. Há suspeitas de que Baskerville tenha desenvolvido 

uma prensa alisadora para calandrar o papel. Seguindo suas experimentações, desenvolveu nova 

tinta, cuja composição continha resina preta, garantindo consistência e brilho em suas impressões.  

À época da revolução Francesa, um impressor italiano, Giambattista Bodoni e Firmin 

Didot, impressor francês, seguem o trabalho de Baskerville, levando a tipografia para mais longe 

da caligrafia e criam páginas de layout mais austero quanto a ornamentos.  

Estas serão as últimas inovações da tipografia antes que os processos sejam 

mecanizados no período que se convencionou chamar de revolução industrial.  

 



APÊNDICE B APÊNDICE B APÊNDICE B APÊNDICE B ----    Imprensa em Imprensa em Imprensa em Imprensa em Pelotas Pelotas Pelotas Pelotas     
    
 
 Nome Ano de 

fundação 
Ano do 
término 

Propriedade Observações 

01 O pelotense 1851 1855 Cândido Augusto de 
Mello 

“Hábil tipógrafo e impressor” 
(OSÓRIO, 1998, p.356) 
Publicado em prelo de madeira 

02 O Noticiador 1854 1868 Luiz José de Campos  
03 O grátis 1854 1855 Cândido Augusto de 

Mello 
Jornal de anúncios. 
Concomitante a publicação do O 
Pelotense 

04 O Ramalhete 
Rio-grandense 

1857  Carlos Von Koseritz Autor de obras acadêmicas 

05 O Pigmeu 1857  Cândido Augusto de 
Mello 

 

06 O grátis (2º) 1857  Cândido Augusto de 
Mello 

 

07 O Cometa 1857  Francisco Antunes 
Gomes da Costa 

Futuro Barão do Arroio Grande 

08 Araribá 1857  Francisco Antunes 
Gomes da Costa 

 

09 O Brado do Sul 1858 1861 Domingos José de 
Almeida 

 

10 O Grátis de 
Pelotas 

1859  Cândido Augusto de 
Mello 

 

11 Diário de Pelotas 1860 1862 Isidoro P. de Oliveira  
12 Jornal de Pelotas 1861  Carlos Von Koseritz  
13 Álbum Pelotense  1861 1862 Joaquim Ferreira 

Nunes 
 

14 Mercantil 1862  Francisco Policarpo 
dos Guimarães 

 

15 O Mosaico 1862 1863 Francisco Policarpo 
dos Guimarães 

 

16 O Comércio 1862 1865 Joaquim Ferreira 
Nunes 

 

17 A Estrela  1863  Serafim José R. de 
Araújo e José Maria 
Marinho da Silva 

 

18 O Progresso 1865  Theodoro Joaquim de 
Souza Garcia 

“Decano dos tipógrafos do Rio 
Grande do Sul” 

19 Onze de Junho 1868 1889 Antônio da Silva 
Moncorvo Júnior 

 

20 Diário de Pelotas 1868 1889 Ernesto Augusto 
Gerngros 

Órgão do partido liberal, 
colaborado por Fernando Osório, 
Piratinino de Almeida e Artur 
Maciel 

21 A Castália 1869  Lobo da Costa 
(redator) 

 

22 A Arcádia 1869 1870 Antônio Joaquim Dias  
23 Jornal do 

Comércio 
1870 1882 Antônio Joaquim Dias  

24 Cruzeiro do Sul 1872  Antônio Rodrigues de  
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Souza e Aristides 
Epaminondas de 
Arruda 

25 Álbum Literário 1874 1875 Virgilino Rodrigues 
de Souza 

Exemplares na Bibliotheca 
Pública 

26 Correio 
Mercantil 

1875 1915 Antônio Joaquim Dias Redatores: Cesar Dias, Souza 
Lobo, Agusto Simões Lopes e 
João Simões Lopes Neto 

27 Correio do 
Século 

1875  José Álvares de Souza 
Soares 

 

28 O País 1876 1877 Antônio Rosa Pereira 
Reis 

 

29 O Pigmeu 1876  Redeatores: A. Leão 
Pinheiro e Guilherme 
Echenique 

 

30 A Lanterna 1876  Lobo da Costa 
(redator) 

 

31 O Trovador 1876  Apolinário Porto 
Alegre 

 

32 A Escola 1877  Hilário Ribeiro  
33 Progresso 

Literário 
1877-1879 1888-

1889 
Redatores: Teodósio 
Garcia e J.J. Cezar 
(trabalhou na 
imprensa do Rio de 
Janeiro) 

 

34 A Idéia 1878 1879 Redator Frederico 
Sattamini 

 

35 Abelha 178 1879 Antônio da Silva 
Mancorvo Junior 

 

36 New Press 1879 1880 Julius Curtius  
37 O Livre Pensador 1879    
38 Cabrion 1879 1889 Guerra & Chapon  
39 Arena Literária 1880  Silva e Pires  
40 Férula 1881 1882   
41 Voz do escravo     
42 A Discussão 1881 1888 Fernando Osório e 

Epaminondas 
Saturnino de Arruda 

 

43 Tribuna Literária 1882  José Gomes Corrêa  
44 A Nação 1882 1885 Antônio Rodrigues de 

Souza 
 

45 O Pervígil 1882 1883 Redator: J.J. Cézar  
46 Il Venti 

Setembro 
1883  Carlos Cantaluppi  

47 Zé Povinho 1883  Francisco Rodrigues 
Noronha 

 

48 A Pena 1884  Luiz Carlos Massot, 
Guilherme Echenique 
e José Calero 

“ardorosos abolicionistas e 
republicanos” (p.360) 

49 Outubro 1884   Edição especial 
50 Micuí 1885    
51 Futuro 1885  Clube Caixeral  
52 Rio-Grandense 1885 1888 Antônio da Silva  
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Mancorvo 
53 A Pátria 1886 1889 Redatores: Fernando 

Pimentel e Ismael 
Simões Lopes, 
noticiarista Artur 
Hameister 

 

54 Independência 
do Brasil 

1887   Edição especial 

55 O Democrata 1887    
56 O Invisível 1887 1889 Abrilino da Silva 

Moncorvo 
 

57 A Ventarola  1877 1890 Eduardo Chapon  
58 O Sul do Brasil 1887 1888 Órgão do Centro 

Agrícola Industrial, 
presidido pelo Barão 
de Sta. Tecla 

 

59 Gazeta de 
Anúncios 

1887  Coelho da Silva  

60 Arauto 1887  José Veríssimo Alves “atualmente (1922) a folha mais 
antiga de Pelotas e onde fez seu 
aprendizado Florentino 
Paradeda”  

61 O Estandarte 
Cristão 

1887   Semanário de Propaganda 
Episcopal Evangélica 

62 Revista Popular 1888    
63 O Bilontra 1888    
64 O Republicano 1888    
65 O Artista 1888    
66 O Psiu!... 1888  Galdino Furtado  
67 Mandarim 1888  João Moura  
68 Investigação 1889    
69 O Farrapo 1889  Germano de Oliveira  
70 Nacional 1889 1892 Ribas & Cia.  
71 Esporte Rio-

Grandense 
1889 1892 Redator Ribeiro 

Tacques 
“médico, oculista, exerce a 
clínica” 

72 Violeta 1889    
73 Alvorada 1889    
74 A moralidade 1889    
75 O Positivo 1889    
76 Gazetinha 1889  Machado Tavares  
77 Gazeta da Manhã 1890    
78 Diário de Pelotas 1890   Depois Gazeta da Tarde 
79 Radical 1890  Paula Pires, Carlos 

Bandeira Renault e 
Júlio Lacilo 

Semanário 

80 A Coruja 1890   Semanário 
81 O Caixeiro 1890   Semanário 
82 Tiradentes 1890   Semanário 
83 Amolador 1890   Semanário 
84 Binóculo 1890   Semanário 
85 Rebate 1890   Semanário 
86 Jornal das 

Famílias 
1890  Euclides Moura  Semanário 
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87 Diário Popular 1890    
88 Gazeta da Tarde 1891  Abrilino e Eugênio 

Moncorvo 
Depois tornou-se Tribuna 
Federal 

89 Almanaque da 
Família 

1892  Laboratório Souza 
Soares 

 

90 O Operário 1892-1896   Semanário  
91 Atalaia 1892-1896   Semanário 
92 O Buquê 1892-1896   Semanário 
93 Vida Pelotense 1892-1896   Semanário 
94 Ensaios Literários 1892-1896  Dos estudantes Semanário 
95 Futuro 1892-1896   Semanário 
96 Indiscreto 1892-1896   Semanário 
97 Democracia 

Social 
1892-1896   Semanário 

98 Pérola 1892-1896   Semanário 
99 A Gargalhada  1892-1896   Semanário 
100 O Trovador 1892-1896   Semanário 
101 Almanaque 

Popular 
Brasileiro 

1894  Echenique & Cia Organizado por Alberto F. 
Rodrigues, “bem feito e cheio de 
interesse para os amantes das 
letras históricas” 

102 União Caixeral 1896-1897  Órgão do Clube 
Caixeral 

Semanário 

103 O Raio 1896-1897   Semanário 
104 O Rebate 1896-1897   Semanário 
105 O Jardim 1896-1897   Semanário 
106 O Estudante 1896-1897   Semanário 
 A Opinião 

Pública 
1896  Teodósio de Menezes, 

João e Felinto Moura, 
Atur Hameister e 
Rodolfo Amorim 

 

107 Almanaque 
Literário e 
Estatístico do Rio 
Grande do Sul  

1899  Alfredo Ferreira 
Rodrigues,  

Editado por Carlos Pinto & Cia. 

108 A Alvorada 1906   Semanário humorístico 
109 A Palavra 1912   Revista 
110 Almanach de 

Pelotas 
1913  Florentino Paradeda  

111 O Rebate 1914  Frediano Trebbi  
112 O Dia 1914  Antonio Gomes da 

Silva, João Carlos, 
Machado e Albino 
Cunha 

 

113 A Cavação 1914    
114 O Zé 1914  Carlos R. de Souza  
115 A Illustração 

Pelotense 
1918  Liv. Universal – 

Redator: Coelho da 
Cunha 

Quinzenal, literário 

116 Boletim 
Comercial 

1919   Semanário de interesse comercial 

117 O Pharol 1920   Semanário. Propaganda Espírita 
118 O Templário 1921   Mensal. Propaganda Comercial 
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119 A Luz 1923   Semanário literário. 
120 O Almofadinha 1925   Semanário literário. 
121 O Mercúrio 1926   Semanário literário. 
122 O Annuncio 1926   Semanário. Propaganda 

comercial 
123 Centro de 

Cultura 
Científica 

s/d   Revista. 

124 Ítalo-Brasileira s/d  V. Caneppa Revista. 
125 O Lusitano s/d  Órgão da colônia 

portuguesa 
Revista. Transferiu-se para Rio 
Grande 

126 O Estandarte s/d  Órgão Maçônico Revista 
 
Fontes: 
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Editora Armazém Literário, 1998. P. 356-362 
 
Paradeda, Florentino. Almanach de PelotasAlmanach de PelotasAlmanach de PelotasAlmanach de Pelotas. Pelotas: Off. Typ. do Diário Popular, 1918. P. 135 
 
Relatório apresentado ao Conselho Municipal pelo Intendente Dr. Augusto Simões Lopes em 20 de setembro Relatório apresentado ao Conselho Municipal pelo Intendente Dr. Augusto Simões Lopes em 20 de setembro Relatório apresentado ao Conselho Municipal pelo Intendente Dr. Augusto Simões Lopes em 20 de setembro Relatório apresentado ao Conselho Municipal pelo Intendente Dr. Augusto Simões Lopes em 20 de setembro 
de 1927de 1927de 1927de 1927. Intendência do Município de Pelotas. Anexo nº5: Imprensa periódica. 



Esta dissertação foi escrita e composta por Nadia Miranda Leschko 

em Pelotas/RS no outono de 2011.  

A fonte de texto é Adobe Garamond Pro, versão digital de Robert 

Slimbach com base no tipo originalmente projetado pelo grande 

tipógrafo francês do século XVI, Claude Garamond, legendas e 

notas foram compostas em Franklin Gothic, fonte digital de Vic 

Caruso com base no tipo de Morris Fuller Benton desenhado em 

1902 para a American Type Founders.  

O papel é sulfite branco 75g/m². Miolo impresso em Canon 

MP190, capa em tecido poliéster impressa pela Plotarq e 

encadernação capa dura realizada pela Xerox Express, ambas de 

Pelotas/RS. 
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