
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as imagens desta versão digital da dissertação apresentam-se em baixa 

resolução em função do espaço disponível para hospedar este arquivo. Para 

acessar a versão em melhor qualidade, entrar em contato com a autora pelo e-

mail paulaglima@gmail.com.  

 

  





  

 

 

 
  

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Pelotas 

Instituto de Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural – Mestrado  

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA MEMÓRIA E DO CONCEITO DE DESIGN ATRAVÉS DAS PEÇAS 

GRÁFICAS E FOTOGRAFIAS DO PARQUE SOUZA SOARES  

(PELOTAS, 1900-1930) 

 

 

 

Paula Garcia Lima 

 

 

 

Pelotas 

Setembro, 2010 

 



  

 

 

 
  

 

Paula Garcia Lima 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA MEMÓRIA E DO CONCEITO DE DESIGN ATRAVÉS DAS PEÇAS 

GRÁFICAS E FOTOGRAFIAS DO PARQUE SOUZA SOARES  

(PELOTAS, 1900-1930) 

 

 

 

 

Texto de Dissertação de Mestrado apresentado 

ao Programa de Pós-Graduação em Memória 

Social e Patrimônio Cultural da UFPEL/RS 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Francisca Ferreira 

Michelon 

 

 

 

Pelotas 

Setembro, 2010 



  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação: 
Bibliotecária Kênia Moreira Bernini – CRB-10/920 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   L732e  Lima, Paula Garcia.  

Estudo da memória e do conceito de design através das peças 

gráficas e fotografias do Parque Souza Soares (Pelotas, 1900-

1930) / Paula Garcia Lima ; Orientador : Francisca Ferreira 

Michelom. – Pelotas, 2010. 

    257 f.   

 

Dissertação (Mestrado em Memória Social e Patrimônio 

Cultural) – Instituto de Ciências Humanas. Programa de Pós-

Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. 

Universidade Federal de Pelotas.  



  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora 
 
 
 
 

______________________________________________ 
                                Profa. Dra. Francisca Ferreira Michelon  

 (presidente/orientadora) 

 
______________________________________________ 

Profa. Dra. Ursula Rosa da Silva 
 

______________________________________________ 
Profa. Dra. Maria de Lourdes Reyes 

 
 



  

 

 

 
  

 

 

 

 

   

AGRADECIMENTOS 

 

 

À professora Dra. Francisca Ferreira Michelon, pela orientação (além das 

questões acadêmicas), trabalhos, confiança, amizade e por me alertar sobre a existência 

do Parque Souza Soares.  Desde a graduação vens alimentando o meu gosto pela 

pesquisa. 

 

À CAPES, por um ano  de incentivo a esta investigação. 

 

À Ana Lúcia Rassier e Leonor Souza Soares, pela disponibilidade, atenção e 

gentileza em emprestarem seus acervos pessoais constituídos de muitas peças gráficas e 

demais documentos que embasaram este trabalho.  

 

Ao Museu do Farmacêutico Moura e ao Pelotas Memória da Universidade 

Católica de Pelotas que abriram as suas portas e disponibilizaram os seus acervos para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Às professoras Dra. Ursula Rosa da Silva e Dra. Maria de Lourdes Reyes que, desde 

a graduação têm participado da minha vida acadêmica e, no mestrado, estiveram na 

banca de qualificação compartilhando seus conhecimentos e experiências. Nada mais 

justo que vocês fechassem esse ciclo comigo na defesa do trabalho.  

 

  



  

 

 

 
  

 

Ao curso de mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural, seus professores 

e seus funcionários, em especial para Letícia, Ursula, Francisca, Lúcio, Pezat e Nanci. 

Obrigada por tudo que me foi proporcionado: amizade, saber e outras tantas 

experiências ricas, como a missão de estudos em Buenos Aires.  

 

À Faculdade de Filosofia da Universidad de Buenos Aires, à Biblioteca Nacional 

de la Nación Argentina, ao Museo de la Farmacia Doctora Rosa D'Alessio de Carnevale 

Bonino, ao Museo de la Ciudad de Buenos Aires, ao Museo de Farmacobotánica Juan 

Anibal Domínguez e ao Archivo Payro por me receberem e possibilitarem a pesquisa 

realizada em  sua cidade. 

 

Aos colegas do mestrado, por me brindarem com as suas diferenças, inteligência, 

trocas e amizade. 

 

Aos meus bons amigos, os de convivência farta e aqueles de contato mais 

esporádico, mas que, de alguma forma, estão por perto.  Vocês me deixam ser 

responsável quando devo e irresponsável quando posso. 

 

Aos meus familiares, que me ensinaram a responsabilidade e o carinho com que 

vejo as coisas. Pai, mãe, Tata e Fábio, obrigada por se fazerem tão presentes em mim! 

Vocês são fundamentais! 

 

A Valentina, a minha querida.  

 

Ao Marcelo, pela leveza e pelo estar-junto-dia-após-dia-durante-anos! 

 

Enfim, a todos que contribuíram no decorrer deste percurso, muito obrigada! 

 



  

 

 

 
  

 

 
 
 

   

RESUMO 

 

 
 
O presente trabalho trata da relação entre design gráfico e memória, tomando como objeto de estudo as 
peças gráficas do Parque Souza Soares e de seu laboratório na cidade de Pelotas nas três primeiras 
décadas do século XX. O objetivo principal desta pesquisa foi examinar, através destas peças, a existência 
de uma produção gráfica que configure aquilo que hoje se entende por design gráfico, mesmo em se 
tratando de um período anterior a institucionalização desta área profissional. Além disto, adotou-se a 
concepção de que o design é uma atividade direcionada a coletividades, portanto, buscou-se compreender 
se o produto desta atividade, gerado no passado e reencontrado no presente, pode ser considerado um 
suporte da memória social de um tempo já findo. Com estes objetivos o trabalho foi organizado a partir de 
pesquisa bibliográfica, para a fundamentação teórica das hipóteses, e de fontes primárias, onde levantou-
se um amplo acervo de peças gráficas e demais documentos que foram sistematizados durante esta 
pesquisa. Tendo em vista que as peças gráficas investigadas são relacionadas a medicamentos, o objeto de 
estudo foi contextualizado abordando a história da farmácia, a história do design gráfico e a história do 
estabelecimento em questão. Traçados os cenários principais, a partir de uma definição de design gráfico, 
ele foi inserido dentro do campo da cultura material e adentrou-se nos conceitos de memória como 
memória individual e memória coletiva, com vistas a apresentar o aporte teórico e conceitual que 
direcionou a compreensão da produção gráfica do Parque no interior de sua própria história como 
testemunhos que auxiliam a entender a história e o percurso do mesmo além de aspectos relacionados ao 
contexto em geral. Para confirmar estas suposições fez-se a apreciação das peças gráficas que constituem o 
acervo de pesquisa com base nos seus aspectos formais e simbólicos para entender como elas passam as 
mensagens. Foi a partir destes direcionamentos que a pesquisa se desenvolveu e apontou algumas repostas 
acerca do design gráfico e de sua função enquanto suporte memorial.  

 
 
Palavras-chave: Design Gráfico, Memória, Parque Souza Soares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

 

 
  

 

 
 
 

   

ABSTRACT 

 
 

 
This paper deals with the relationship between memory and graphic design, taking as object of study the 
graphic pieces from Parque Souza Soares and his laboratory in the city of Pelotas in the first three decades 
of the twentieth century. The main objective of this research was to examine, through these pieces, the 
existence of a graphic production that configure what today is meant for graphic design, even a period 
preceding the institutionalization of this professional field. In addition, was adopted the view that design 
is an activity directed to collectivities, so it sought to understand if the product of this activity, generated in 
the past and rediscovered in the present, can be considered a social memory support for a while already 
ended. With these goals the work was organized from bibliographic research, for fundamentation of 
hypotheses, and research in primary sources, which raised a large acquis of graphic pieces and other 
documents that were systematized during this research. Considering that the graphic pieces investigated 
are related to medicines, the object of study was contextualized addressing the history of pharmacy, 
history of graphic design and history of the establishment concerned. Traces the main scenarios, from a 
definition of graphic design, it was insert within the field of material culture to enter into the concepts of 
memory and individual memory and collective memory, aiming to present the theoretical and conceptual 
contribution that directed to understanding graphic production of the Parque within its own history as 
testimonials that help to understand your own history and you own trajectory, besides aspects related to 
the context in general. To confirm these assumptions was made an appreciation of graphic pieces that 
constitute the search acquis based on their formal and symbolic aspects to understand how they pass 
messages. It was from these directions that this research has developed and pointed out some answers 
about the graphic design and its function as a memorial support. 
 
Keywords: Graphic Design, Memory, Parque Souza Soares. 
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INTRODUÇAO 

 

 

 

 nome design gráfico designa um campo específico do design que 

costuma suscitar a ideia de um ramo ainda incipiente, cujos 

contornos não são claramente definidos pela maioria das pessoas. 

A névoa que encobre esta área constitui-se de algumas divergências interligadas. 

Divergências com relação ao seu surgimento, divergências com relação a sua 

nomenclatura.  A concepção do design gráfico como novidade se dá por 

desconhecimento que, por sua vez, é fruto da falta de pesquisas históricas aplicadas a ele. 

Estudos apontam para a existência de atividades projetuais – que hoje poderiam ser 

colocadas na categoria de design gráfico – há pelo menos dois séculos, mesmo que com 

uma nominação diferente.  

Em trabalhos de cunho histórico, considera-se que esta atividade deve ser 

abordada a partir do que lhe configura como tal, ou seja, a partir de uma prática 

constituída de conceito e conteúdo, e não através de desgastadas discussões pautadas em 

designações que podem ocultar atrás de si as reais origens da profissão. Defende-se que a 

busca no passado poderá contribuir para que se estabeleça um sentido de continuidade, 

que se entende como necessário para a constituição da identidade do design gráfico no 

presente. Dessa forma, poder-se-ia estar contribuindo para minimizar as inúmeras 

divergências que vêm caracterizando essa discussão.  

Motivado por tais inquietações, este trabalho centrou-se na investigação sobre a 

memória de atividades projetuais gráficas na cidade de Pelotas nas três primeiras 

décadas do século XX, buscando averiguar, nesses vestígios, a existência de uma 

O

  
~ 
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produção gráfica que se identifique como sendo criação e que configure aquilo que hoje 

se entende por design gráfico. 

Além do exposto acima, partiu-se da ideia de que o design é uma atividade que 

pretende corresponder às necessidades da sociedade, logo, a presente proposta de 

pesquisa também se organizou a partir do seguinte questionamento: o produto desta 

atividade profissional, gerado no passado e reencontrado no presente, pode ser 

considerado um suporte da memória social de um tempo já findo? 

O encontro com um material específico definiu o interesse e o formato do 

trabalho. Foi esse encontro que estabeleceu o estudo de caso como a estratégia de 

pesquisa a ser adotada, motivada por propósitos, concomitantemente, exploratório e 

descritivo (Yin, 2005). Considerou-se que essa produção em design, durante as primeiras 

décadas de 1900, constituiu um fenômeno complexo, de muitas repercussões. Para tanto, 

o estudo observou por meio da tentativa de generalização, uma proposição teórica sobre 

o design na produção gráfica do período já descrito, centrada no estudo de caso da 

amostra coletada de peças gráficas do Parque Souza Soares, que existiu na cidade de 

Pelotas e que continha, dentre as suas dependências, um laboratório farmacêutico. A 

essência desse estudo é buscar esclarecer a relação causal entre a existência da indústria 

farmacêutica em Pelotas e a produção de peças gráficas que traduzem a ocorrência do 

projeto e como essa relação constitui uma produção em design. Nessa investigação, a 

pesquisa documental deu-se no plano da coleta de dados, no qual foram levados em 

conta três níveis de documentos: os escritos, os anúncios nos impressos e as peças gráficas 

propriamente ditas. Esses níveis permitiram que se pudessem observar vários aspectos 

do fenômeno ocorrido: a sua efetiva ocorrência, a sua forma de ocorrência e 

aplicabilidade, e os seus aspectos intrínsecos. Esses níveis constituíram uma base de 

dados de fontes escritas e visuais sobre a qual se formou uma cadeia de evidências. Para 

análise dessas evidências, operaram-se descrições e interpretações que trataram essa 

visualidade construída por meio dessas peças gráficas como uma manifestação de 



 Introdução 

 

 
 18 

 

 

valores e necessidades de uma sociedade moderna, que estabelecia grande parte de sua 

comunicação nessa visualidade.  

As peças gráficas que constituem o corpus do projeto são os rótulos, reclames e 

demais produtos gráficos, como cartazes e folhetos, relacionados aos remédios 

produzidos no laboratório do Parque Souza Soares, no período de 1900 a 1930. 

O período de análise justificou-se pelo fato de que, segundo Magalhães (1993, p. 

173-175), na segunda metade do século XIX, houve uma grande produção pelotense na 

imprensa e no livro, muito mais do que na música ou nas artes plásticas, sendo que, 

segundo Marroni (2008, p.23) tal fato é observado, também, “nas primeiras décadas do 

século XX, em função do poder de divulgação das grandes livrarias e editoras da cidade, 

particularmente da imprensa jornalística e publicitária”.  

Este recorte temporal está circunscrito em um momento de modernidade, de 

transformações e progresso da cidade, na chamada Belle Époque de Pelotas, que ocorreu 

entre os anos de 1890 e 1927, justamente, por ter sido uma época de efervescência de fatos 

culturais nesta localidade, dentre os quais se pode destacar a explosão da imprensa, na 

segunda metade do século XIX, além do surgimento da Guarani Films em 1914, a re-

inauguração do Theatro Sete de Abril em 1916, a inauguração do Theatro Guarany em 

1921 e a proliferação do comércio em diversos segmentos (MARRONI, 2008, p.27). 

Importante citar que foi ao redor deste contexto da Belle Époque Pelotense que foi 

inaugurado o Parque Souza Soares, no final do século XIX, exatamente no momento em 

que se passou a produzir medicamentos em larga escala. A questão da produção 

industrial dos medicamentos auxiliou a justificar o recorte temporal da presente 

proposta, pois foram analisados elementos (rótulos, reclames e demais peças gráficas) 

que se acredita estarem de acordo com o atual conceito de design gráfico e, o design, 

possui estreita relação com a industrialização, pois esta atividade profissional passou a 

ser usada com intuito de persuadir os consumidores.  

Outra referência importante para a escolha deste intervalo de tempo é que, 

compreendido nele, na década de 1920, está, segundo Cardoso (2005, p.13), o primeiro 
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ponto de amadurecimento das atividades projetuais no Brasil, através do uso mais 

sistemático do projeto gráfico como fator de apelo comercial. A década de 1920 constitui 

um importante período para a consolidação da indústria nacional, o que acabou 

repercutindo nas atividades de design gráfico como uma ferramenta para a 

diferenciação de produtos. 

Considera-se, também, que nesta demarcação cronológica, o objeto de estudo – 

peças gráficas atreladas a medicamentos – constituíam-se em um foco de interesse da 

sociedade, à medida que, segundo Denis (2000, p.60-63), no final do século XIX, com as 

aglomerações urbanas surgiram a miséria e a pobreza, fazendo nascer a preocupação 

com a organização do espaço urbano e com a higiene, já que o crescimento populacional 

fez surgir várias epidemias.  Entende-se que tal fato ainda tinha grande efervescência no 

início do século XX, no qual se enquadra o objeto deste estudo, em virtude dos inúmeros 

anúncios de medicamentos que podem ser observados em revistas, jornais e como 

exemplos no livro citado aqui como referência. Por este motivo, acredita-se que as peças 

gráficas que se estudou, por estarem associadas a produtos que combatiam males de 

saúde que tanto preocupavam a sociedade daquele período, eram peças bastante 

pregnantes e que compunham o imaginário das pessoas. Tal fato coincide com o período 

em que a propaganda moderna, no Brasil, adquire maior importância, nas décadas de 

1920 e 1930. Anteriormente a estas décadas, os recursos publicitários não tinham 

grande vulto, porque se tratava de uma economia, ainda, pré-capitalista, que tinha suas 

bases nas atividades rurais (Idem, p.85) 

Assim, tendo em vista a existência de uma relação direta entre design e indústria, 

foi escolhido como marco final para o estudo, o ano de 1930, em função da quebra da 

bolsa de Nova York em 1929, pois, sendo esta cidade um grande centro econômico 

mundial, gerou uma crise financeira que repercutiu em todo o mundo. De acordo com 

Denis (2000, p.137-140), a grande depressão ocasionada pela quebra da bolsa, gerou um 

colapso no sistema financeiro mundial, prolongando-se sobre os anos seguintes que 

ficaram marcados por um péssimo panorama econômico, levando o sistema capitalista 
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a atingir o limite de suas contradições. Tudo isso levou à percepção de fracasso do 

modelo consumista em função do desemprego e ausência de poder de compra pelos 

consumidores. Também, no ano de 1929, houve outro fato importante que traz 

pertinência à delimitação do recorte temporal, pois, neste ano há o advento da 

penicilina, responsável por praticamente dar um fim à homeopatia, que era a técnica 

usada pelo Laboratório Souza Soares (RASSIER, 2003, p.50). 

A escolha deste laboratório deve-se ao seu caráter precursor em Pelotas o que, de 

forma inerente, lhe configura como um elemento de grande importância na história da 

cidade. Conhecido primeiramente como Parque Pelotense, o Parque Souza Soares foi 

inaugurado em 1883 pelo seu fundador, Alvares de Souza Soares (mais conhecido como 

Visconde de Souza Soares), que foi, também, o responsável pela criação da terceira 

farmácia em Pelotas e a primeira de homeopatia, o Laboratório Homeopathico Rio-

Grandense, no ano de 1874 (NUNES, 2007; RASSIER, 2003, p.22 e p.26).  

A partir do delineamento do objeto de pesquisa e com vistas ao esclarecimento 

das questões colocadas, este trabalho teve como objetivo principal investigar a memória 

da produção em design gráfico, através dos vestígios materiais relacionados à indústria 

farmacêutica de Pelotas, especificamente ao Parque Souza Soares, no período entre 1900 

e 1930, considerando que este material enquadra-se no que hoje se define como design 

gráfico.  

Com base neste objetivo principal, foram estabelecidos alguns objetivos 

específicos. De cunho fundamental, primeiramente estabeleceu-se como objetivo 

encontrar material de design gráfico referente aos produtos do Parque Souza Soares para 

constituir um corpus para análise que auxilie a alcançar outros objetivos como: 

compreender, através dos conceitos de memória, como os produtos gráficos do Parque 

Souza Soares funcionam como registros memoriais do design gráfico em Pelotas e de 

aspectos do contexto no qual se inseriam; examinar os elementos visuais, sua recorrência 

e interpretar os seus significados a partir de leituras de cunho formal e simbólico.  
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Com vistas a uma melhor compreensão dos objetivos que foram propostos na 

pesquisa, através de uma missão de estudos junto ao programa de posgrado en 

Economia Política de la Cultura – Estudios sobre Producciones Culturales y Patrimonio 

(ICA/FFyL), da Universidad de Buenos Aires (UBA), intentou-se investigar a memória do 

design através de um percurso relacional traçado entre as peças gráficas da indústria 

farmacêutica em Pelotas e em Buenos Aires, no período de 1900-1930. A necessidade de 

buscar um estudo de caso comparativo ao caso estudado na cidade de Pelotas justificou-

se, pois, esta análise, auxiliou a aprofundar a discussão e a elucidar a hipótese 

norteadora da referida pesquisa de que, embora no período citado não existisse a 

formação acadêmica de designers, é possível identificar a existência de atividades 

projetuais extremamente complexas, nas quais eram produzidos produtos que 

contemplam a definição de design gráfico. Da mesma forma, a partir deste breve estudo 

comparativo foi possível averiguar as semelhanças e/ou diferenças existentes na inicial 

trajetória do design em Pelotas e em Buenos Aires, bem como a relação que se pode fazer 

desta área profissional com a memória, averiguando em contextos distintos se o produto 

de design gráfico pode ser considerado portador ou funcionar como um elemento 

propulsor de evocação de memórias. A comparação com Buenos Aires também se 

tornou instigante por dois motivos: primeiro por se tratar de uma capital bastante 

desenvolvida e rica que serviu como modelo de civilização na América do Sul do 

período, considerada como a Europa do continente americano; e, em segundo, por ter 

proximidade geográfica com a cidade de Pelotas, uma cidade do interior do Rio Grande 

do Sul e do Brasil. Desta forma, é possível relacionar contextos bastante diversos como 

Brasil/Argentina e capital/interior.  

A relação entre design gráfico e memória deu-se a partir do conceito de design 

gráfico adotado, o qual inclui o aspecto simbólico, permitindo considerar o produto 

desta atividade profissional como componente da cultura material das sociedades que, 

por conseguinte, vincula-se às memórias das mesmas. Não se pode, também, deixar de 

considerar que outro aspecto que integra o conceito de design – os aspecto formal – 
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também aproxima esta atividade profissional do campo da memória, à medida que os 

elementos gráficos que lhe configuram através de sua materialidade, auxiliam na 

constituição das memórias visuais dos indivíduos. 

A presente proposta de pesquisa consistiu em uma pesquisa bibliográfica, 

responsável pela aplicação de conceitos e fundamentação teórica ao objeto de estudo; e 

pesquisa de caráter documental, através do levantamento de materiais a partir dos quais 

foram feitas as análises. 

Com relação à pesquisa documental, esta se deu dentro de dois tipos de acervos: 

pessoais e institucionais. Nestes acervos, após as fontes serem consultadas, foi feita uma 

seleção geral na qual se elegeu tudo que pudesse ter pertinência ao trabalho e estas foram 

digitalizadas. Tendo em vista que o corpus que se constituiu é vasto, selecionou-se 

algumas peças gráficas para análise a partir do critério de uma maior qualidade visual 

identificada em algumas peças gráficas face as outras encontradas. 

Através da pesquisa bibliográfica, construiu-se uma fundamentação teórica que 

embasa o estudo dos elementos de design gráfico envolvidos na indústria farmacêutica 

da cidade de Pelotas, de 1900 a 1930, com base na análise de significados, relacionando 

com eixo sociológico e histórico e perpassando pelo campo e pelos conceitos de memória. 

Circundando tudo que até então foi exposto, este trabalho organizou-se através de 

três capítulos. No primeiro capítulo buscou-se contextualizar o objeto de estudo nas 

áreas mais amplas em que o mesmo interage: história da farmácia e do design gráfico. 

Assim, foi apresentada, inicialmente, uma síntese da história da farmácia com ênfase na 

história do medicamento, por ser a ele que se vinculam os produtos gráficos como 

rótulos, reclames entre outros e, a seguir, adentrou-se em uma apreciação do percurso da 

peça gráfica na história do design gráfico. Por fim, com vistas a estabelecer uma maior 

relação entre design gráfico e indústria farmacêutica, acrescentou-se parte da pesquisa 

realizada na missão de estudos em Buenos Aires onde, através de uma revisão 

bibliográfica sobre a história do design gráfico nesta capital, buscou-se encontrar 

algumas especificidades deste campo profissional relacionado às propagandas de 
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medicamentos. O aporte teórico utilizado neste capítulo, por abarcar duas áreas do 

conhecimento diversas, pauta-se em autores igualmente distintos. Acerca do histórico da 

farmácia contou-se com a contribuição, principalmente de Sagrera e Sousa Dias; e para 

balizar o percurso da peça gráfica utilizou-se, principalmente, Meggs, Cardoso1, Villas-

Boas, Rezende, Szir, Barros et al,, Borrini, Artundo, Ojeda, Revilla e Cignoli.  

Após a apresentação de um contexto mais amplo, no segundo capítulo o leitor é 

inserido em um cenário mais específico do objeto de estudo no qual abordamos o 

histórico do Parque Souza Soares e de seu laboratório. Tendo em vista a temática, aqui se 

reportou a autores locais, dentre os quais cita-se Rassier, além do uso de fontes primárias. 

Após esta contextualização, abordou-se as relações que podem ser estabelecidas entre as 

peças gráficas, ou seja, o design gráfico, e a memória, enfocando aspectos da cultura 

material. Este tema foi pautado em autores como Villas-Boas, Santos, Radley, Prown, 

Maquet e Csikszentmihalyi; já sobre o tema memória discorreu-se através de alguns de 

seus principais conceitos com base em autores clássicos como Bergson e Halbwachs e, 

dentro de um leque contemporâneo, contou-se com as discussões levantadas por Candau.  

No terceiro capítulo, apresentou-se os acervos localizados e a sistematização das 

peças gráficas e demais documentos encontrados que formaram a amostra da pesquisa e, 

a seguir, partiu-se para a análise gráfica das peças, tanto formal quanto simbólica, com 

vistas a uma melhor compreensão das imagens e, consequentemente, das memórias às 

quais elas podem estar relacionadas. Adotou-se uma estrutura de análise para leitura 

das imagens sugerida pela autora Joly e aplicou-se uma ficha de dados básicos, para 

cada peça gráfica, com inspiração na ficha aplicada no trabalho de Rezende. Ainda 

através dos aspectos formais e simbólicos, este capítulo conta com uma breve discussão 

acerca do design gráfico e identidade nacional que, em função do cunho temático, 

estruturou-se com auxílio de algumas imagens, tanto da cidade de Pelotas quanto de 

Buenos Aires, com vistas a fomentar este debate. Integrado à análise das peças gráficas, 

                                            
1 Utilizamos algumas obras deste autor, nas quais ele assina como Rafael Cardoso Denis e como Rafael 
Cardoso. No decorrer do texto refere-se a ele a partir do último sobrenome usado em cada uma das obras 
referidas. 
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aparecem algumas considerações de autores de distintas áreas como Machado, Bouillon, 

Revilla, Brites, Denis/Cardoso, Ojeda, Cignoli, Ferreira, Wolf, Oliveira, Barros et al., 

Rezende, Villas-Boas e Hall. Os autores de distintos campos do saber convergem para a 

consideração do design como um campo eminentemente interdisciplinar. 

A dissertação ainda conta com um texto resultante da pesquisa realizada na 

missão de estudo em Buenos Aires, sobre a história da farmácia nesta cidade, que, por 

não contemplar o objeto de estudo, em específico, foi colocado nos apêndices. A opção 

por incluir este trabalho deve-se ao fato de ele ter auxiliado a levantar o conteúdo 

apresentado no capítulo 1 e, ainda, para fornecer dados que motivem o interesse de 

outros pesquisadores em investigações acerca do desenvolvimento deste importante 

ramo industrial e comercial que foi a farmácia do período que se estuda. Acredita-se, 

também, que este levantamento contém informações que sugerem investigações futuras, 

através de comparações mais aprofundadas que poderão ser traçadas entre os contextos 

de Pelotas e Buenos Aires, no que tange à relação entre design gráfico e farmácia. 

Explicita-se que a opção pelo uso de uma lente histórica para ver o design gráfico 

no período em questão mostrou-se como pertinente à medida que, segundo Cardoso 

(2005, p. 10-11), no Brasil, há um desconhecimento acerca do passado industrial e do 

design, anterior aos governos de Getúlio e de JK e que isto se deve à preguiça, interesses 

pessoais e vontade política. O autor acima ainda menciona que relegar o passado 

anterior ao período mencionado é proposital e que se o Brasil é um país “sem memória” é 

porque ressuscitar o passado costuma incomodar o poder vigente. Assim sendo, esta 

pesquisa visa contribuir para a mudança da ideia de um Brasil, mais especificamente 

uma Pelotas, sem memória, entrando em consonância com preocupações atuais acerca 

da cultura, uma vez que o Plano Nacional de Cultura (PNC) coloca dentro de uma de suas 

estratégias, a necessidade de promover e fomentar iniciativas de preservação da 

memória do design no Brasil, contribuindo para a valorização das práticas artesanais e 

industriais, rurais e urbanas (BRASIL, 2008, p.72). O fato de o PNC atentar para a 
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necessidade de preservação da memória deste campo profissional revela a sua 

importância no interior das sociedades, agregando pertinência para a temática.  

Pouco explorada, pouco guardada e pouco recuperada, a produção gráfica indica 

uma trama de relações que remete a questões de identidade, fundantes de processos 

memoriais que se atualizam na constituição de campos de fazeres, cuja origem não 

parece evidente. Assim sendo, esta é a contribuição que se buscou através da pesquisa que 

desenvolve-se a seguir. 



CAPÍTULO 1
O design na história da farmácia
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CAPÍTULO1 

  

 

 

  1. O DESIGN NA HISTÓRIA DA FARMÁCIA 

 

1.1 A HISTÓRIA DA FARMÁCIA  

 

a história da farmácia sobressai em importância para este trabalho a 

história dos medicamentos. Este recorte se faz necessário, porque foi 

nesta esfera que se constituiu o comércio da produção farmacêutica e, 

consequentemente, na qual está circunscrita a produção gráfica, responsável por 

esclarecer os usos e aplicabilidades dos medicamentos, bem como publicizá-los.  

Tendo em vista que o objeto de estudo desta pesquisa – rótulos, reclames e demais 

peças gráficas da indústria farmacêutica na cidade de Pelotas entre 1900 e 1930 – 

insere-se no contexto da farmácia, faz-se necessário apresentar uma síntese da história 

desta ciência, por considerar-se que os dados advindos de tal percurso situarão a 

emergência da produção gráfica a ela atrelada. 

Por outro lado, falar da história dos medicamentos consiste em retomar dados da 

história das civilizações, pois são encontrados vestígios da busca do controle de 

enfermidades através da ingestão de substâncias com objetivo de cura já nos homens 

primitivos. Atenta-se para o fato de que, nesta época, estas substâncias resumiam-se a 

composições naturais, ou seja, aquilo que se encontrava na natureza. 

O fato de estes primeiros agrupamentos, anteriores às grandes civilizações, 

utilizarem aquilo que a natureza disponível podia lhes proporcionar, fez com que a 

D
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farmácia arcaica ficasse restrita e dependesse dos recursos de seu entorno. Assim, 

localidades com condições climáticas desfavoráveis ao desenvolvimento de plantas, 

possuíam uma farmácia extremamente pobre, ao contrário das zonas úmidas e quentes. 

Desta forma, poder-se-ia concluir que o Brasil – em função de sua diversidade de fauna 

e flora e de condições climáticas propícias – nunca encontrou problemas para o 

desenvolvimento de substâncias, todavia, Sagrera (2006, p.2) destaca que outro 

problema para o desenvolvimento de preparos curativos é a escassez de recursos 

tecnológicos. O autor menciona o caso de na Amazônia, onde durante séculos convive-se 

com plantas com propriedades medicinais, mas que, no entanto, os povos indígenas não 

usaram toda potencialidade de benefícios das mesmas, pois, por carência de tecnologia 

necessária não conseguiam extrair seus princípios ativos (Idem).  

A capacidade ou a incapacidade dos povos em utilizar todos os recursos 

disponibilizados pelo seu entorno, bem como a tecnologia empregada, apenas 

comprova a preocupação que sempre esteve presente na busca de cura. A autora Suely 

Rozenfeld (1989, p. 389) visando fundamentar a historicidade dos medicamentos, 

menciona a sua utilização pelos homens primitivos e que milhares de anos antes de 

Cristo eram usados como matéria-prima elementos dos reinos vegetal, animal e mineral 

para a produção de pílulas, pomadas, supositórios e etc.. Vários antropólogos remontam 

ao Paleolítico (compreendido entre c. 500.000 a.C. e c. 10.000 a.C.), primeiro período da 

Idade da Pedra na Pré-história, para datar o emprego de plantas e substâncias com fins 

curativos (SOUSA DIAS, 2005, p.7). Também são encontrados registros que comprovam 

o uso de remédios2 nos papiros egípcios, nos textos da Índia antiga e no Velho 

Testamento (ROZENFELD, 1989, p. 389). 

De acordo com Sagrera (2006, p.1-4), historicamente, os meios de luta contra 

enfermidades passaram pelo empírico, mágico, religioso, até chegar ao científico. Antes 

                                            
2 Importante esclarecer que existe uma diferença entre remédio e medicamento. O remédio pode ser 
qualquer substância ou recurso utilizado para combater uma determinada enfermidade; já o 
medicamento configura-se, segundo a Farmacopéia brasileira, como um produto farmacêutico 
tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico. 
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de chegar ao meio científico, passou-se pela farmácia arcaica, uma farmácia cuja 

escolha de plantas para emprego curativo baseava-se em simbolismos de forma e cor, 

caracterizada, por este motivo, pelo empirismo e pela magia.  

Passando para a farmácia das grandes civilizações como Mesopotâmia e Egito, 

que se instalaram próximas do Nilo, em função da fertilidade do terreno, havia uma 

visão mais mágica e espiritual, de forças sobrenaturais relacionadas às enfermidades. 

Nestas civilizações buscava-se a cura através do uso de medicamentos farmacêuticos e 

de rituais (SAGRERA, 2006, p. 6).  

Outra prova da importância da farmácia nas sociedades e de sua historicidade, 

encontra-se nos registros gerados nas localidades citadas. Dentre os documentos escritos, 

encontra-se o texto mais antigo de Farmácia e Medicina, a tabuinha de Nippur (escrito 

através do método cuneiforme), que consiste em um tratado técnico contendo receitas de 

um médico de Nippur, cuja datação especula-se ser por volta do último quartel do 

terceiro milênio (SAGRERA, 2006, p.7; SOUSA DIAS, 2005, p.8).  

No mundo clássico, a medicina grega buscou uma explicação mais racional para 

as enfermidades com base na ideia de equilíbrio entre os quatro elementos que 

compõem todas as coisas, incluindo o corpo humano: água, ar, terra e fogo. Assim, as 

doenças seriam provocadas por algum desequilíbrio entre estes elementos que 

constituíam a estrutura corporal dos indivíduos (SAGRERA, 2006, p.10; SOUSA DIAS, 

2005, p.13). A difusão da medicina grega, no mundo antigo, deu-se, principalmente, com 

a escola de Alexandria (caracterizada pelo empirismo) e com o Galenismo. A escola 

Alexandria, fundada por volta de 285 a.C na cidade da qual herdou o nome, baseou-se 

no seu interesse pela aplicação terapêutica das plantas e não o seu conhecimento 

científico, favorecendo o desenvolvimento da Botânica farmacêutica. Nesta escola 

houve desenvolvimento da toxicologia, onde foram estudados venenos e seus respectivos 

antídotos. Já o Galenismo consistiu em uma visão simplificada das obras de Galeno, que 

atuou na área médica e farmacêutica e, como era costumeiro na época, possuía uma 

botica em seu consultório. Galeno (129-200) apontou para a necessidade de classificar 
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os medicamentos (como frios, quentes, secos e úmidos), pois acreditava que estes eram 

capazes de causar modificações no organismo – modificações humorais – e que os 

benefícios do medicamento dependiam de fatores como dosagem, modo de preparo, 

administração e duração do tratamento. Mas, no entanto, cabe destacar que para ele, a 

propriedade do medicamento era qualitativa, e não quantitativa, o que lhe fazia 

conferir menor importância para a dosagem do mesmo. O Galenismo perdurou por 

muito tempo, tendo dominado a Medicina e a Farmácia até ao Século XVII e exercido 

grande influência ainda no século XVIII (SAGRERA, 2006, p.10- 12; SOUSA DIAS, 2005, 

p.12-13 e 17-18).  

Segundo Sousa Dias (2005, p.19-20), na Grécia e na Roma antiga, embora não 

houvesse exigência de profissionalização para quem trabalhasse na área da saúde, já 

havia uma categorização de funções, mesmo que imprecisa e incipiente, das pessoas que 

trabalhavam com medicamentos. Dentre os profissionais envolvidos, além dos médicos, 

aparecem denominações como pharmakopoloi, para designar aqueles que 

acumulavam a função de venda de medicamentos, além de desempenhar atividades no 

campo sanitário. No entanto, o autor acima considera o mundo árabe, durante a Idade 

Média, o primeiro a estabelecer a divisão de trabalho entre médicos e farmacêuticos, 

mencionando que em Bagdade foram criados estabelecimentos para a venda de 

medicamentos, os quais, desde o século VIII, passaram a ter, além de comerciantes, 

profissionais de formação mais elevada, os Sayadilah (SOUSA DIAS, 2005, p.28). 

Segundo Sagrera (2006, p.17-18) tal separação emergiu em uma época em que os 

medicamentos passaram a exigir um grande número de fórmulas bastante complicadas 

para elaboração, somado ao desinteresse dos médicos em manipular medicamentos – já 

que estes se empenhavam mais na filosofia – abrindo espaço para os demais 

profissionais envolvidos no comércio de drogas a desempenhar a função de 

farmacêutico. Embora alguns médicos tenham seguido na manipulação de 

medicamentos, eles tornaram-se exceção, permitindo que os Sayadilah (no mundo 

árabe) e os boticários (no mundo latino) se tornassem os profissionais da farmácia.  
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O desenvolvimento da farmácia árabe durante a Idade Média deu-se em função 

da expansão árabe em 634 e se desenvolveu com base na teoria humoral. Após toda 

Arábia converter-se ao Islamismo de Maomé, os árabes conquistaram inúmeros povos, 

transferiram a capital que era Damasco (Síria) para Bagdade (Mesopotâmia) em 750 e 

tornaram o árabe a língua oficial do Império Islâmico (incluindo toda literatura 

filosófica e científica). A farmácia árabe teve grande influência da alquimia e concedeu 

grande importância aos metais e minerais, como mercúrio, pedras preciosas e, 

principalmente, ouro e prata. Nestas farmácias eram usados recipientes de cerâmica, 

tampados e com a inscrição indicativa do seu conteúdo, visando à conservação dos 

medicamentos e a ornamentação das boticas (SAGRERA, 2006, p.15- 16; SOUSA DIAS, 

2005, p.26).  

Foi durante o medievo que teve início a farmácia hospitalar e a farmacologia 

matemática. Sagrera (2006, p.16-17) afirma que neste momento os hospitais possuíam 

uma biblioteca e, anexo as suas instalações, havia os armazéns dos boticários, onde se 

confeccionava e se administrava os medicamentos, previamente submetidos às 

inspeções de qualidade. Em função desta inspeção, que fazia a vigilância de pesos e 

medidas e o controle sanitário, surgiu a farmacologia matemática, cujos cálculos 

levavam em consideração a idade e o sexo do paciente, bem como o horário e a estação 

do ano em que se coletava o medicamento. 

No período Renascentista, a retomada de valores da cultura grega clássica, 

incluiu o campo da farmácia. O humanismo médico deste período estabeleceu grandes 

avanços na anatomia obtidos no estudo do corpo humano em cadáveres. Os avanços no 

estudo da anatomia foram alavancados pelo campo da arte, desde o século XV, quando 

pintores e escultores como Leonardo Da Vinci, Miguelangelo, Dürer e Rafael dedicaram-

se ao estudo de corpo humano por acreditarem que para representar fielmente a sua 

forma exterior deveriam conhecer o seu interior (SAGRERA, 2006, p.25; SOUSA DIAS, 

2005, p.34-36).  
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Nesta fase, outro avanço que repercutiu na área médica e farmacêutica foi o 

desenvolvimento da tipografia, a qual permitiu uma grande difusão de textos médicos 

(SOUSA DIAS, 2005, p.34-36). Tal contexto deve ter sido o responsável pelo 

aparecimento da primeira farmacopéia na Europa, em 1498, na cidade de Florença, 

denominada Ricettario Fiorentino e do primeiro livro de farmácia, em 1488, na cidade 

de Bolonha, denominado Compendium Aromatariorum (SAGRERA, 2006, p.31).  

Através da leitura de Sagrera (2006, p.25-27) e Sousa Dias (2005, p.41-45), 

encontrou-se como outro aspecto importante deste período a presença de Paracelso, um 

estudioso da medicina, da botânica, da mineralugia, da metalurgia, da filosofia natural 

e o responsável pela substituição da teoria humoral pela latroquímica (uma explicação 

química do organismo), através da qual defendeu o uso de remédios químicos. Este 

estudioso deu origem à chamada Revolução Paracelsista que preconizava o uso de três 

substâncias primárias, o Sal, o Enxôfre e o Mercúrio na aviação dos medicamentos 

renascentistas. Nesta fase, também, foram introduzidas como matéria-prima plantas 

americanas – desconhecidas na Europa até a viagem de Colombo – sendo que a 

causadora de maior impacto foi o guaiaco. 

A confecção da triaca, medicamentos elaborados em grandes quantidades em 

uma espécie de cerimônia pública em praças ou colégios farmacêuticos, pelos médicos e 

boticários mais ricos (ainda seguidores do galenismo), representava uma farmácia 

luxuosa, destinada aos mais abastados e configurava uma tentativa de sobrepor-se aos 

paracelsistas, defensores de medicamentos mais modestos e mais fáceis de elaborar. A 

triaca manteve-se no mercado até o início do século XX (SAGRERA, 2006, p.28-30).  

Nesta fase, é importante sublinhar a figura de Hahnemann (1755-1843), o 

fundador da homeopatia como disciplina que se afastou do simbolismo (baseado na 

forma e cor das plantas) e fundamentou-se na farmacologia (ação das substâncias 

puras). Hahnemann retomou as teorias arcaicas de cura através de sementes buscando 

aplicar a estas racionalismo científico, fazendo testes em laboratório com as substâncias 

puras em diferentes dosagens e catalogando os sintomas produzidos. Quando 
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aparecesse algum doente com os mesmos sintomas, ele deveria ser medicado com a 

substância pura, porém, bastante diluída (SAGRERA, 2006, p.33-34). A homeopatia de 

Hahnemann configura um ponto importante para este trabalho, pois foi com base em 

suas teorias que o Visconde de Souza Soares, o fundador do Laboratório Souza Soares, 

pautou-se para o desenvolvimento de seus medicamentos. No Parque Souza Soares, onde 

estava instalado o laboratório, havia, inclusive, um busto de Hahnemann. Os maiores 

detalhes da história deste Parque e de seu laboratório encontram-se arrolados no 

capítulo 2.  

Circunscrito no período moderno, quando do Descobrimento do Brasil em 1500, 

os nativos estavam acostumados a se tratar utilizando plantas indicadas pelos 

curandeiros. Foi com este cenário que os portugueses se depararam na sua chegada, os 

quais aportaram trazendo consigo as doenças de além-mar  para o solo brasileiro 

(JESUS e CARDOSO, 2009). Já em 1550, a publicação do Conselho Regional de Farmácia 

do Estado de São Paulo (2007, p.6) identifica o funcionamento de boticas comandadas 

por jesuítas que chegaram ao país com a função de evangelização e de tomar medidas 

sanitárias. Os jesuítas prepararam remédios, cuidaram de doentes e assumiram 

influências de preparados usados pelos índios. No ano de 1640, a coroa portuguesa 

permitiu o funcionamento de boticas em território da colônia, o que fortaleceu o 

comércio brasileiro de medicamentos, repercutindo, 60 anos depois, no primeiro 

medicamento genuinamente brasileiro – a Tríaga Brasílica – composta apenas por 

drogas nacionais e produzida na Bahia, no Colégio dos Jesuítas. No final do século XVIII, 

as boticas foram regulamentadas e Maria I determinou que todas as boticas deveriam 

possuir um exemplar da Pharmacopeia Geral.  

A incansável procura por substâncias com potência curativa pode ser 

comprovada através das Expedições Ilustradas, realizadas nos séculos XVIII e XIX. Em 

expedições, como por exemplo, para o Chile, Peru, México, Cuba, Guatemala, Porto Rico, 

entre outros, eram levados botânicos nos navios com intuito de desenhar e analisar a 
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flora em busca de plantas medicinais, com o objetivo de posterior publicação destas 

espécies de livros ilustrados (SAGRERA, 2006, p.34-35).  

Através do percurso citado aqui, é possível perceber a afirmação de Rozenfeld 

(1989, p. 389), que diz que os medicamentos são tratados como bens historicamente 

construídos, apontando que a história do homem revela a sua constante busca e o seu 

trabalho sobre a natureza com o objetivo de dominá-la e utilizá-la ao seu favor. Este 

trabalho e os recursos científicos e técnicos empregados no mesmo, visando abrandar a 

dor e curar, emergem da cultura fazendo parte dela. No entanto, não houve grandes 

avanços técnicos até o século XIX, quando se considera que a farmácia começa a 

alcançar a sua maturidade.  

Em consonância com a afirmação acima, Sagrera (2006, p.40-42) relata que 

durante muitos séculos a farmácia não alcançou muitos avanços significativos e que as 

substâncias utilizadas, no século XVIII, não diferem muito daquelas que eram utilizadas 

em séculos anteriores. Somente no século seguinte, em função da industrialização, a 

farmácia ganha status científico, pois, anteriormente a isto, os medicamentos eram 

resultado de empirismos e de observações errôneas. Confirmando este fato, Laporte et al. 

(apud MELO et al. 2006, p.476) dizem que durante o século XIX a maioria dos remédios 

era de origem natural e de estrutura química e natureza desconhecidas. 

Neste aspecto, há grande contribuição do surgimento das primeiras 

universidades de farmácia, na Espanha, desencadeando a substituição do trabalho de 

artesãos pelo trabalho de licenciados, convertendo a arte da farmácia em ciência e 

conferindo exclusividade na elaboração e no despacho de medicamentos aos 

farmacêuticos (SAGRERA, 2006, 43-44). Tal avanço não foi percebido apenas na Europa, 

pois no Brasil, segundo Pimenta e Costa (2008, p. 1014-1016), no início do século XIX 

passou a existir a Fisicatura-mor (1808-1828), um órgão do governo, com sede no Rio de 

Janeiro, responsável pela regulamentação e fiscalização das atividades terapêuticas, o 

que indica o início da profissionalização farmacêutica no país. O regimento da 

fisicatura-mor de 1810, além de regulamentar o trabalho dos boticários, fazia 
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fiscalizações que deveriam acontecer uma vez por ano para conferir se o boticário 

possuía a carta, se a botica tinha licença e para inspecionar os instrumentos e o 

acondicionamento das drogas.  Ao longo dos anos foram sendo instauradas regras e 

normas com o objetivo de limitar a atividade a um grupo com formação própria.  

Esta profissionalização confirma-se quando, no ano de 1832, são criados cursos 

de farmácia integrados às Escolas de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia e, poucos 

anos a seguir, em 1839, é criada a primeira escola de Farmácia na cidade de Ouro Preto 

(CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007, p.7). 

No século XIX, a grande transformação da farmácia deu-se através do abandono 

total do humoralismo clássico e dos avanços na teoria microbiana que teve como figura 

propulsora o médico Semmelweis3 e, como figuras disseminadoras, Pasteur, na França, e 

Koch, na Alemanha. Tal teoria baseava-se no ideal de que não bastava aliviar os 

sintomas, mas sim identificar os micróbios que entram no organismo por contágio, que 

são os causadores da enfermidade, para o posterior emprego de medicação específica 

(SAGRERA, 2006, p.38-39).  

Por volta da metade deste século é que se identifica uma farmacologia 

experimental operada sistematicamente em laboratório. Embora alguns destes 

remédios, mais tarde, tenham se mostrado ineficazes, as linhas terapêuticas adotadas 

orientaram o período seguinte e, as investigações feitas nos laboratórios para estancar o 

crescimento das bactérias, contribuíram para a posterior modificação deste fármaco e 

torná-lo próprio para ações medicamentosas em humanos (SAGRERA, 2006, p.38-40). 

No Brasil, o primeiro produto industrializado, uma pomada, foi criada por um 

farmacêutico gaúcho – João Daudt Filho, no ano de 1860. Exatamente 10 anos depois, na 

cidade de São Paulo, as boticas passam a ser chamadas de farmácias, às quais, assim 

como nos demais países ocidentais, constituíram a base da indústria farmacêutica que, 

                                            
3 Semmelweis estudou uma enfermidade, muitas vezes mortal, que atingia as mulheres grávidas depois do 
parto. Percebeu que tal doença atingia, majoritariamente, as mulheres que pariam nos hospitais, levando-
o a descoberta de que a infecção era advinda dos próprios médicos que não desinfetavam as mãos e as 
roupas. (SAGRERA, 2006, p.39).  
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no final do século XIX, passou a produzir medicamentos em larga escala. Deste 

momento, até o ano de 1914, ocorre a chamada primeira fase industrial da farmácia, 

período que compreende, também, o reconhecimento da profissão farmacêutica, em 

1901. No ano de 1915 inicia a segunda fase industrial da farmácia, impulsionada pela 

Primeira Guerra Mundial que impediu a vinda de medicamentos estrangeiros para o 

Brasil, levando a um maior desenvolvimento dos laboratórios e aperfeiçoamento dos 

métodos científicos e de produção. Foi, então, que o mercado estrangeiro despertou para 

as potencialidades dos laboratórios farmacêuticos do país (CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007, p.7-9). 

Neste contexto de maior desenvolvimento da farmácia, o Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo (2007, p.9-10) destaca que foi editada, no ano de 1917, 

a primeira farmacopéia brasileira – a Pharmacopéia Paulista que passou a vigorar de 

imediato – e, no ano de 1926, a primeira farmacopeia nacional – a Pharmacopéia dos 

Estados Unidos do Brasil, cujo uso tornou-se obrigatório no ano de 1929. Um pouco 

antes de ser deflagrada a segunda grande guerra, no ano de 1940, iniciou a terceira fase 

industrial do setor farmacêutico brasileiro e, em 1959, foi editada a Farmacopéia 

Brasileira II, que passou a vigorar em todo o território brasileiro (Idem). 

Durante o século XX, Sagrera (2006, p.43-49) aponta a desenfreada 

industrialização, o desenvolvimento tecnológico e a consequente substituição do 

medicamento magistral pelo medicamento industrial. A bioquímica foi a “menina dos 

olhos” deste século e os grandes avanços desenvolveram-se na busca da cura de doenças 

infecciosas com o descobrimento dos medicamentos quimioterápicos e dos antibióticos. 

Os antibióticos desenvolveram-se graças aos estudos acerca da penicilina que, embora 

já analisada por Pasteur, foi somente quando Fleming, em 1929,  publicou os resultados 

de suas investigações que se tem início a era dos antibióticos (Idem).  

O fenômeno de consumo de medicamentos está diretamente ligado à questão da 

produção. Acerca desta relação, houve uma grande transformação após a 2ª Guerra 

Mundial quando, em um contexto capitalista e sua inerente força motriz de produção, 
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passam a ser determinadas cada vez mais necessidades aos indivíduos, dentre elas, a 

necessidade de consumir medicamentos (BARROS, 1983, p. 378). Assim, Rozenfeld 

(1989, p. 393) afirma que estas “necessidades” consideradas como propulsoras do 

consumo deixam de estar atreladas ao indivíduo isolado e, sim, a questão da produção. 

Aliado a questão do consumo e a determinação de necessidades não se pode deixar de 

citar a grande influência da propaganda, onde entra, também, o papel do design gráfico. 

A autora acima também faz menção a 2ª Guerra Mundial como um grande 

marco, pois, de acordo com ela, foi após 1930 e nos anos seguintes a guerra que foram 

desenvolvidos novos fármacos e a base dos antibióticos que são usados atualmente 

(ROZENFELD, 1989, p.390). Entre 1950 e 1960, ocorre o que, de acordo com Laporte et al. 

(apud MELO et al. 2006, p.477), denomina-se explosão farmacológica, graças ao 

desenvolvimento das ciências biológicas que esclareceram melhor as influências 

moleculares, celulares e homeostáticas nos organismos doentes e saudáveis. 

Ainda dentro do século XX, pode ser citado um grande avanço que constitui as 

bases da terapia genética do século XXI, o descobrimento da estrutura helicoidal do 

DNA humano (SAGRERA, 2006, p.45). Assim se chegou à farmácia dos dias de hoje, à 

qual especula que o medicamento do futuro será desenvolvido com base na genética e na 

informática (Idem, p. 50).  

Atualmente, pode-se perceber a farmácia bem mais diversificada que nos 

períodos anteriores, sendo que, de acordo com uma publicação do Conselho Regional de 

Farmácia de São Paulo (2007, p.13-14), as áreas de atuação da indústria farmacêutica 

são as seguintes: Industrialização de medicamentos alopáticos, Industrialização de 

medicamentos fitoterápicos, Industrialização de medicamentos homeopáticos, 

Biotecnologia, Pesquisa e desenvolvimento para descoberta de novos medicamentos e 

Responsabilidade Social. 

Todo este percorrido histórico, conforme colocado no início deste texto, foi 

orientado por um objetivo exploratório que possibilitasse um maior entendimento do 

contexto no qual se insere o objeto da presente pesquisa. Através disso, foi possível 
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perceber dois pontos importantes. Primeiramente, a forte relação sempre existente entre 

os indivíduos e o uso de substâncias na busca da cura de doenças e na busca de conforto 

físico e psíquico. O outro ponto fundamental detectado foi que os estudos provenientes 

da área farmacêutica sempre foram uma resposta às necessidades impostas pela 

sociedade de acordo com os recursos e os conhecimentos técnicos e científicos 

disponíveis. 

A partir destes dois dados, pode-se concluir que as peças gráficas de design que 

estejam a serviço dos medicamentos conectam-se, tangencialmente, ao cotidiano das 

pessoas e estabelece com estas, juntamente com a farmácia, relações importantes. 

Se lá nas farmácias árabes citou-se o uso de recipientes de cerâmica com 

inscrições que indicassem o seu conteúdo, destinados tanto à conservação quanto à 

ornamentação das boticas, com o tempo esta necessidade só se fez aumentar. Sustenta-se 

a ideia de que as descobertas de um maior número de fórmulas, o desenvolvimento dos 

meios de impressão em massa (iniciado com os tipos móveis no século XV) e a 

industrialização, fizeram com que o design passasse a ter um papel fundamental e 

atrelado aos elementos de consumo, nos quais se enquadram os medicamentos. Será a 

partir disso que, no capítulo 3, se buscará a compreensão da função simbólica 

desempenhada pelos rótulos e reclames envolvidos com a indústria farmacêutica 

Pelotense, entre os anos de 1900 e 1930, pelo fato de entender-se que estes têm um papel 

preponderante no consumo que, por sua vez, não se orienta apenas por necessidades 

técnicas. Acredita-se que a análise desta relação simbólica permitirá considerar estes 

elementos visuais como design gráfico, bem como entendê-los como reflexos de uma 

temporalidade indicativa do contexto no qual se inseriam. 
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1.2  O PERCURSO DA PEÇA GRÁFICA NA HISTÓRIA DO DESIGN GRÁFICO  

 

 

Esta exploração histórica acerca da indústria farmacêutica no Brasil, conforme 

já mencionado, tem por objetivo contextualizar o objeto de estudo desta investigação 

que versará sobre a memória do design através dos rótulos, reclames e demais produtos 

gráficos ligados a esta indústria tomando como ponto de partida os produtos 

desenvolvidos para o laboratório do Parque Souza Soares. Cabe ressaltar que será 

trabalhado um produto que se acredita contemplar aquilo que, atualmente, entende-se 

por design gráfico. Neste sentido, é importante refletir sobre a questão do entendimento 

que hoje se tem deste campo profissional, porque alguns textos acerca das origens do 

design no Brasil compartilham a ideia de que tal fato ocorreu entre o final da década de 

1950 e início da década de 1960, tendo como marco fundamental a criação da Escola 

Superior de Desenho Industrial (ESDI) no Rio de Janeiro. Estes consideram que a 

produção de design está atrelada à institucionalização da profissão, desconsiderando 

como objetos de design tudo o que veio antes de tal fato. No entanto, embora o objeto de 

estudo desta pesquisa esteja compreendido em um período anterior à formação 

acadêmica de designers, trabalhar-se-á com a hipótese de que o que foi produzido para 

o Parque Souza Soares e seu laboratório pode ser considerado como design com base no 

entendimento de Rafael Cardoso (2005, p. 7-8), quem considera esta localização 

temporal uma falsidade histórica, uma vez que, quase cem anos antes deste marco, o 

autor já identifica a existência de atividades projetuais extremamente ricas nas quais 

eram produzidas peças gráficas com as características que o termo design, conforme a 

compreensão atual, suscita. 

Esclarecida a ideia de que se pretende trabalhar o objeto de estudo desta pesquisa 

como design gráfico, torna-se fundamental discorrer sobre sua definição. O autor 

Villas-Boas (2000, p. 10-11) fala do design gráfico enquanto uma atividade profissional 
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e área do conhecimento que tem por objetivo a elaboração de projetos que consistem 

num conjunto de elementos visuais (textuais e/ou não textuais), combinados em uma 

superfície, geralmente bidimensional, destinados à reprodução por meio gráfico de 

peças comunicacionais.  

Este autor (2000, p. 11), ao seguir discorrendo sobre a definição de design gráfico, 

recorre ao documento final do Simpósio Internacional Council Design Associations 

(Icograda), ocorrido em 1993, que tratou do ensino da disciplina na America Latina. As 

instituições que assinaram tal documento apontam como fundamental em um projeto 

gráfico a interação entre os elementos estético-formais e informacionais.  No processo de 

design, com relação a estes elementos estéticos-formais, leia-se tipografia e formas, o 

documento define como preponderante o controle e compreensão do comportamento 

semântico, sintático e pragmático, acrescentando a  necessidade de compreender as 

formas em uma sequência temporal. 

Assim, através de um caráter formal, o design gráfico consiste em uma atividade 

que desenvolve projetos nos quais são organizados, relacionadamente, elementos 

verbais e não verbais para reprodução por meio gráfico, bem como o estudo desta 

atividade e análise de sua produção. Já com relação ao caráter funcional, é destacado 

que, para ser considerado design gráfico, o projeto deve ter como finalidade, comunicar 

uma mensagem através de seus elementos visuais, de forma a persuadir o observador, 

orientar sua leitura ou vender um produto (VILLAS-BOAS, 2000, p.11-12). 

No entanto, Villas-Boas (2000, p.8) considera resumido definir o design gráfico a 

partir, apenas, de aspectos formais e funcionais, acrescentando mais dois aspectos: o 

metodológico e o simbólico.  

O aspecto metodológico refere-se à necessidade de emprego de uma metodologia 

projetual específica que possibilite o controle das variáveis envolvidas neste processo e a 

escolha da melhor alternativa para a execução do mesmo. A metodologia projetual 

aplicada, para que se considere o produto como design gráfico, compõe-se das seguintes 

fases: problematização, concepção e especificação (VILLAS-BOAS, 2000, p.15). 



 Capítulo 1 

 

 
 41 

 

Já o aspecto simbólico, ou funcional-subjetivo, de acordo com o autor (p.22-23), 

envolve aspectos mais sutis do que os aspectos citados anteriormente. Refere-se à função 

subjetiva que o design gráfico exerce junto ao usuário, situando este produto 

historicamente como fruto de uma prática e objeto de uma disciplina específicos.  

Tendo em vista o conceito de design gráfico com base em quatro aspectos, 

elencados acima, observa-se que o que sublinha uma relação mais direta com o usuário 

– através de uma função subjetiva – é o aspecto simbólico. Por este motivo este será um 

dos aspectos que se dará ênfase no capítulo de análise das peças gráficas para que se 

possa compreender a relação das mesmas com os medicamentos, seus usuários em 

potencial e seu contexto.  

 A questão do simbólico, no design, refere-se ao valor de uso que lhe é atribuído 

pelos consumidores, estabelecendo entre ambos uma relação bastante íntima. 

Lembrando que o design está vinculado ao apelo para venda de produtos, ele, 

obviamente, não se direciona para uma única pessoa e sim para um determinado 

público-alvo, para uma coletividade, sendo justamente na passagem de artefatos 

individuais para um conjunto de artefatos produzidos e utilizados por determinados 

grupos que se pode considerar o design como integrante da cultura material (DENIS, 

1998, p.19). Neste sentido, o design deve utilizar-se de uma linguagem que seja 

compreensível e que estabeleça diálogo com os integrantes do grupo para o qual se 

dirige.  Para Maquet (1993, p.35), por exemplo, o design é algo que certamente tem a 

intenção de sugerir significados, porém, não meros significados e, sim, significados que 

contemplem ou solucionem as preocupações da audiência. 

Em consonância com estas afirmações, Rezende afirma o seguinte: 

 

Toda linguagem é social, ou seja, é feita e reconhecida por uma determinada 
sociedade e na medida que essa sociedade se transforma no tempo, a linguagem 
também se altera. Para o estabelecimento e sucesso de uma linguagem, seja ela 
um conjunto de sinais rodoviários, movimentos coreografados ou imagens e 
textos para a comercialização de produtos, a compreensão dos demais é 
imprescindível. Qualquer linguagem é socialmente controlada, isto é, tem que 
fazer sentido para uma comunidade, não apenas para uma pessoa. (REZENDE, 
2003,p.142) 
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 A autora (REZENDE, 2003, p.146) segue esta linha de raciocínio ao considerar que 

o repertório de uma sociedade se constrói através de informações partilhadas entre os 

membros e sobre às quais são incutidos significados coletivos. O que se sabe se edifica a 

partir do que os outros sabem, como uma construção mútua que se opera sobre os 

objetos produzidos e sobre os quais são atribuídos significados próprios que não são 

necessariamente estanques, ou seja, assim como podem ser mantidos, podem ser 

subvertidos ou esquecidos, a depender da relação estabelecida com o grupo. 

 Através, então, de uma construção coletiva de significados, pela análise dos 

artefatos, pode-se compreender as relações sociais estabelecidas entre as pessoas, pois 

existem valores culturais que são construídos socialmente e que podem ser 

compartilhados através da materialidade dos produtos que o ser humano produz e 

utiliza no seu dia-a-dia. Quando alguém se apropria de um artefato não está 

apropriando-se apenas de sua materialidade, está apropriando-se, também, dos modos 

de prática e produção de significados a ele associados e, assim, estes artefatos servem 

como elementos mediadores no relacionamento entre as pessoas (SANTOS, 2005, p. 16). 

Tal fato leva à defesa de que o estudo destas peças gráficas fornecerá informações 

muito ricas acerca do cenário no qual circularam, ao passo que o design é uma atividade 

responsável pela materialização da maioria das coisas que compõem o cotidiano das 

pessoas, referindo-se a um fenômeno cultural ao consolidar práticas, valores e 

tecnologias referentes ao contexto espacial e temporal em que são produzidos e 

utilizados (SANTOS, 2005, p.14-15). Neste sentido, nas palavras de Villas-Boas (2002, 

p.18-19), o design é algo que reflete a situação cultural na qual e para a qual foi 

projetado ao mesmo tempo em que exerce influência sobre esta mesma situação 

cultural, ao contribuir para sua produção, transformação e realimentação. 

A questão da realimentação e da transformação da condição cultural confere ao 

design gráfico (enquanto discurso repleto de material simbólico) um importante papel 

dentro da cultura das sociedades, pois Candau (2001, p. 28) declara que os seres 

humanos não criam suas identidades independentemente uns dos outros, admitindo, 
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assim, a existência de uma sociedade, de comunicação e de produção de significados. 

Desta maneira, o design gráfico, através dos elementos visuais que utiliza, pode ser ao 

mesmo tempo, um reflexo e um elemento de transformação da sociedade que se opera na 

relação entre os indivíduos e na relação destes com o produto. Inclusive, Villas-Boas 

(2002, p.20) conclui dizendo, com base em García Canclini, que o design gráfico só é do 

campo da cultura quando abordado sob o ponto de vista das significações, ou seja, a 

partir da sua circulação, da sua produção e do seu consumo. Os produtos culturais 

devem ser analisados a partir de sua inserção em determinada estrutura social, aquela 

que realiza a sua produção.  

Sobre a relação que os usuários estabelecem junto ao produto, Denis (1998, p.22), 

ressalta que o design representa a fração mais importante da cultura material de uma 

sociedade, à qual, mais do que nunca, apoia sua identidade cultural na diversidade de 

produtos que pode gerar. 

Assim, o design emergiu em uma estrutura social que passou a se sustentar na 

força econômica gerada pela industrialização, como um recurso para a diferenciação 

dos produtos e para a persuasão do consumidor, ou seja, surgiu dentro de uma 

sociedade de massas e do fenômeno da fetichização, segundo as ideias de Marx. Aponta-

se o design gráfico como intimamente relacionado ao fenômeno do fetiche, pois, 

conforme está-se discorrendo neste sub-capítulo, através do design gráfico relacionado 

a determinado produto (seja promocional ou editorial) muitos valores simbólicos são 

atribuídos ao mesmo, através de sua relação com outros produtos, bem como da forma 

que este interage com os homens e suas tramas sociais, conforme já mencionado 

(VILLAS-BOAS, 2000, p.22-25). 

Acerca do fenômeno de fetichização, Denis (2003, notas de palestra) assegura que 

este está intimamente relacionado à diversidade, sendo esta uma necessidade dos seres 

humanos, citando como exemplo a grande variedade de modelos de garrafas de vinho. 

Este autor fala, ainda, que o uso e a escolha dos objetos têm a ver com o fetiche que eles 

exercem sobre as pessoas e, a partir dessa constatação, ele relata três definições de fetiche. 
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Primeiramente, nos séculos XVIII e XIX, fetichismo era a ideia de atribuir poder 

sobrenatural ao objeto. Outra corrente, a de Marx, definia fetiche como sendo a 

atribuição de um valor simbólico ao objeto. Já para Freud o fetiche tem relação com a 

atribuição de valores sexuais aos objetos. Por fim, para Denis (1998, p.25-29) fetichismo 

é atribuir ao objeto uma carga de significado. Ele diz que o fetichismo “funciona ao 

mesmo tempo como atribuição de valores subjetivos ao objeto e como apropriação de 

valores subjetivos representados pelo objeto (ou nele embutidos)”. Para ele o design 

investe nos objetos significados alheios à sua essência, sendo que estas atribuições de 

sentido podem variar de forma e função, enquadrando a atividade do design na 

tradição fetichista. 

Dentro desta questão do simbólico e do fetiche investidos nos produtos de design 

gráfico, entende-se que se insere a ideia de Hollis (2000, p.4) de que uma das funções 

destes produtos é apresentar e promover objetivando conferir maior pregnância a 

mensagem, tornando-a inesquecível.  

Esclarecida a postura acerca da semântica, origem e aplicações do termo, parte-se 

para um exame do percurso histórico da peça gráfica com base na concepção de design 

descrita. No entanto, como as vias de entrada são inúmeras, mesmo se considerar-se a 

produção em série, foi feito o embasamento com base no aspecto do planejamento para 

se estabelecer um ponto inicial para a trajetória das peças gráficas vistas como peças de 

design, pois Denis (2000, p.17) defende que um dos marcos fundamentais para a 

caracterização do design foi, justamente, o momento em que os processos de fabricação 

passaram pela distinção entre as tarefas de projetar e executar, cabendo ao designer 

executar o projeto de um objeto que será fabricado por outras pessoas ou através de 

meios mecânicos.  Ainda de acordo com o autor, a inserção de meios mecânicos no 

processo de fabrico remete, pelo menos, ao século XV, quando da invenção da imprensa 

e dos tipos móveis por Gutenberg, cuja impressão era denominada tipografia.  

O caráter precursor do qual é investido este processo confere-lhe grande 

importância histórica que, ao lado da criação da escrita, é considerada por Meggs (2009, 
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p. 90) como um dos avanços mais importantes da civilização. A tipografia, também 

conhecida como impressão de relevo, consiste em uma matriz formada por tipos móveis 

(pequenos blocos metálicos), os quais contêm um caracter em alto relevo, 

correspondendo à área que recebe tinta, e que, por meio de pressão, é transferida para o 

papel. A impressão é obtida através dos tipos móveis que, colocados lado-a-lado, 

compõem o texto formando a matriz (rama) (OLIVEIRA, 2002, p. 64).  

A grande demanda deste período eram os livros, sendo que dentre os primeiros 

exemplares encontrados, obtidos através de impressão tipográfica, foram um poema 

alemão sobre o Juízo Final, quatro calendários, edições de uma gramática latina e cartas 

de indulgência (MEGGS, 2009, p.95 e p.99). Nas amostragens que remontam a este século, 

já é possível observar algumas inovações como o uso de capitulares em duas cores (os 

exemplos mais antigos de impressão em cores) e livros ilustrados a partir do uso de 

matrizes xilográficas (Idem, p. 101-107). Embora os impressos produzidos neste período 

já contemplassem os quesitos citados como produção seriada por meio mecânico e com 

distinção entre projeto e execução, tais aspectos foram realmente potencializados no 

decorrer dos séculos XVII e XVIII (DENIS, 2000, p.17). Ressalta-se, inclusive, que este 

autor, em outra de suas obras, aponta que o termo design, em sua acepção moderna, 

aplica-se por excelência na segunda metade do século XVIII (CARDOSO, 2005, p. 160). 

A potencialização mencionada acima não se deu por acaso, pois foi neste contexto 

que emergiram inúmeras agitações que acabaram levando à eclosão da Revolução 

Industrial – ocorrida, inicialmente, na Inglaterra entre os anos 1760 e 1840 – que trouxe 

consigo inúmeras mudanças sociais e econômicas. A energia possibilitou a substituição 

da força humana e animal, gerando um grande aumento na produtividade que, por sua 

vez, permitiu uma maior divisão do trabalho (MEGGS, 2009, p.174). 

Desde o século XV, os tipos móveis permaneceram como o principal meio de 

impressão até a invenção da linotipo no final do século XIX, à qual resulta de uma busca 

por maior rapidez no processo de impressão já que a composição através dos pequenos 

blocos era bastante lenta e custosa, não mais sendo suficiente ao ritmo frenético que, 
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então, começava a se instaurar. Ao invés da organização de tipo por tipo, a linotipo 

consiste na fundição de linhas inteiras (OLIVEIRA, 2002, p. 64). No processo de impressão 

tipográfico – que engloba tanto os tipos móveis, quanto a linotipo – as imagens são 

reproduzidas separadamente através de outro tipo de matriz. Meggs (2009, p.183-184) 

afirma que, antes da invenção da linotipo, o dispendioso e vagaroso processo de 

composição manual limitava ao número de até oito páginas diárias, mesmo dos grandes 

jornais, e mantinha os livros na categoria de produtos valiosos. O autor ainda levanta 

que esta invenção gerou uma explosão inédita na produção dos impressos, baixando 

muito o preço dos jornais e, consequentemente, aumentando a circulação dos mesmos. 

Embora tenha gerado inúmeros outros postos de trabalhos, a linotipo desencadeou 

reações adversas como as greves organizadas pelos tipógrafos que viram o seu trabalho 

ser substituído pela máquina.  

Através da inserção da linotipo como meio de impressão depreende-se dois dados: 

o domínio dos livros, dos jornais, das revistas e dos folhetos como veículos 

disseminadores de informação e, também, a necessidade por processos de impressão 

mais velozes. Ambos são reflexos trazidos pela Revolução Industrial, cujas inúmeras 

mudanças por ela provocadas estabeleceram novas relações entre as pessoas e uma nova 

relação destas com o tempo. Como aqui o foco está no percurso das peças gráficas, este 

contexto aparece mais aprofundado na análise simbólica das publicações editoriais do 

Parque Souza Soares, desenvolvida no capítulo 3. 

A configuração de um ritmo mais agitado influi, também, nas formas de 

comunicação que, através de novos meios, intentam atingir as necessidades das massas 

formadas pela sociedade industrial. É, então, que se difundem os anúncios publicitários e 

os cartazes que propagandeavam, principalmente, espetáculos itinerantes como, por 

exemplo, os circenses. O intenso vai e vem e o corre-corre das pessoas exige que a 

comunicação tenha maior impacto e se dê de forma mais imediata, sendo necessário o 

uso de tipos em maior escala e que fossem, ao mesmo tempo, expressivos e legíveis. Após a 

produção de uma enorme variedade de tipos, com diferentes estilos e tamanhos, com o 
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tempo os impressores e fundidores foram percebendo a dificuldade de lidar com os 

pesados e caros tipos de grandes dimensões, surgindo, como solução para esta 

constatação, a utilização de tipos móveis em madeira, barateando e facilitando o 

processo (MEGGS, 2009, p.174-180).  

No decorrer do século XIX, houve um verdadeiro boom de peças gráficas, sendo 

uma das justificativas para esta afirmação, o fato de que este século caracterizou-se por 

uma grande explosão consumista, sendo o consumo de impressos o que mais se expandiu. 

Outras justificativas encontram-se associadas a uma rápida evolução tecnológica dos 

meios impressos de comunicação – que possibilitou a diminuição dos custos de 

produção – simultaneamente ao aumento público leitor. Os aspectos levantados, 

somados ao incipiente hábito de propagandear mercadorias levou, além do aumento da 

circulação de veículos tradicionais como livros e jornais, a procura por novos espaços e 

formatos para mensagens comerciais e de produtos que haviam sido pouco explorados. 

Dentre estes destacam-se as embalagens, os catálogos, as revistas ilustradas, os 

almanaques, os panfletos, os grandes painéis em locais movimentados como linhas de 

bonde e trem e o surgimento do outdoor (DENIS, 2000, p.40-41 e p.84-85). 

Alguns destes veículos, com base no autor, já estavam em circulação no Brasil, no 

entanto, pensa-se que novidades, então recentes, como por exemplo o uso de outdoors, 

ainda não eram uma prática corrente no país onde a imprensa teve início tardiamente. O 

aspecto tardio conferido aos primórdios da indústria gráfica no Brasil deve-se ao fato de 

que, até o início do século XIX, grande parte dos livros e demais impressos advinham do 

exterior, principalmente de Portugal, justamente do país que lhe colonizou e que, 

naquele momento impedia a liberdade de expressão, proibindo qualquer tipo de 

produção de palavra escrita, bem como de reproduções de imagens no Brasil. Mesmo 

com a proibição, houve algumas tentativas clandestinas, no entanto, somente no ano de 

1808 foi realizada, oficialmente, a primeira impressão tipográfica no Brasil. A liberação 

deu-se através da assinatura do decreto de abertura da Imprensa Régia, por D. João VI, 

após desembarcar no país. O material impresso foi a Relação dos Despachos, uma 
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compilação de atos administrativos com um total de 27 páginas. Data deste ano, também, 

a publicação do primeiro jornal no Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro (REZENDE, 2003, 

p.36-39).   

No final do século XIX, houve um declínio das impressões tipográficas em função 

de melhorias no processo litográfico, o qual possibilitava impressões ilustradas e 

coloridas. A litografia foi inventada por Aloys Senefelder, no ano de 1796, sendo o 

primeiro processo de impressão a utilizar uma matriz plana e, por isso, tem grande 

importância histórica, pois, dentre outras coisas, foi a base para a posterior criação do 

offset. O processo litográfico é um tipo de gravura que consiste na criação de marcas ou 

desenhos em uma matriz de pedra através de substâncias gordurosas e que se baseia no 

princípio da repulsão entre água e gordura. Quando umedecida, as partes a serem 

impressas repelem a água e recebem a tinta gordurosa e, através da pressão da matriz 

entintada sobre o papel, obtem-se a impressão. (MEGGS, 2009, p.181 e p.197; OLIVEIRA, 

2002, p.53) 

Com a tipografia, texto e imagens eram impressos, na maioria das vezes, 

separadamente, pois os tipos móveis eram dispostos em uma régua rígida que 

impossibilitava trabalhar o texto mais livremente, como conferir-lhe uma curva, por 

exemplo, ou associá-lo a outra matriz, causando algumas limitações técnicas. Já no 

processo litográfico a criação passou a ser feita na própria pedra através de desenhos que 

propiciaram aos profissionais uma maior liberdade e um melhor relacionamento entre 

texto e imagem. Rezende destaca que: 

 

(...)os litógrafos podiam inventar qualquer tipo de letra, pois tratava-se agora de 
desenhar a letra sobre a pedra e não mais carimbá-la a partir de um bloco de 
metal pronto. Além disso, as letras podiam ser dispostas em quaisquer ângulos, 
curvas, arcos, tamanhos, ou até mesmo se sobreporem às imagens. Motivos 
florais, faixas, arabescos curvilíneos, ilustrações integradas a ornamentos, uma 
série de novas imagens podiam ser criadas e realizadas em poucos minutos, 
dependendo apenas da inventividade e destreza do desenhista.  (REZENDE, 2003, 
p.63) 
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A autora (REZENDE, 2003, p.63) ainda ressalta que a litografia foi o primeiro 

processo a permitir duas inovações. Uma delas foi a reprodução do desenho livre em 

larga escala; e a outra foi que, somada à técnica da cromolitografia, foi possível a 

reprodução e comercialização de obras de artes pictóricas. A vantagem do processo 

cromolitográfico se dá pela possibilidade de um registro perfeito das cores e a riqueza de 

gradações tonais que podem ser obtidas através do uso de diversas matrizes (REZENDE, 

2005, p.33). 

 A litografia foi um processo bastante utilizado na Europa, no final do século XIX, 

para impressão de partituras musicais, gravuras, rótulos e, embora não sendo o processo 

mais adequado para tal, também livros e revistas (OLIVEIRA, 2002, p.53; REZENDE, 

2005, p.32). Além destes, a litografia também foi a responsável por proporcionar que as 

artes gráficas manifestassem-se mais amplamente, no final do século XIX, através de 

grandes cartazes de publicidade, que representavam a vida econômica, social e cultural 

das cidades, competindo entre si pela atenção dos transeuntes, através de cores e estilos. 

Estas peças foram projetadas com os pressupostos estéticos da Art Nouveau, sendo os 

trabalhos de Jules Chéret, Toulouse-Lautrec e Alphonse Mucha os mais importantes e 

relevantes (FIELL e FIELL, 2003, p.18; HOLLIS, 2000, p.5).   

 Confirmando o caráter revolucionário do qual é investido o século XIX em 

termos de processos de impressão, é dele que se data o surgimento das máquinas a vapor 

que, de acordo com Meggs (2009, p.181), foram as responsáveis por fazer da produção 

gráfica uma efetiva operação fabril de alta velocidade. O termo a vapor identifica um 

processo mecânico mais automatizado, no qual pouco a pouco o trabalho humano foi 

sendo substituído e, consequentemente, a produção multiplicou-se em torno de dez vezes 

mais que o trabalho manual. O fato de se encontrar destacado em muitas peças, 

“impressão feita a vapor”, confere uma noção do impacto que esta tecnologia causou na 

produção gráfica e na cultura visual, além de representar modernidade que, no Brasil, 

significava estar em concordância com o que acontecia no estrangeiro. Importante 

destacar que neste momento o Brasil não mais estava atrasado com relação à indústria 
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gráfica do resto do mundo. Agora, caminhava em compasso com as inovações 

tecnológicas que surgiam (REZENDE, 2003, p.73, 2005, p.40-41). 

Ainda, no mesmo século, uma sociedade já cheia de anseios visuais, testemunha o 

desenvolvimento da fotografia, um processo de reprodução da realidade mais fiel do que 

a litografia, ampliando as possibilidades de comunicação visual (REZENDE, 2003, p.75). 

No entanto, desde a primeira revelação fotográfica até a sua reprodução em peças 

gráficas através de tecnologias de impressão, foram necessárias muitas pesquisas e 

experimentações. Inicialmente, entre os anos 1860 e 1870, a fotografia era reproduzida 

através de ilustrações em linguagem xilográfica, sendo estas veiculadas nos meios de 

comunicação de massa. Na tentativa de dividir os tons encontrou-se experiências iniciais 

de Talbot e de outros pesquisadores até que, Stephen H. Horgan, no ano de 1880, por meio 

de uma tela de retícula rústica que reduzia a imagem a uma série de pontos pequenos e de 

diferentes tamanhos de forma a simular os diferentes tons, possibilitou a primeira 

reprodução de uma fotografia com uma completa gama de tons em um jornal, o The New 

York Daily Graphic. Um pouco mais tarde, a invenção foi aperfeiçoada por Frederick E. 

Ives e pelos irmãos Max e Louis Levy através da produção de retículas uniformes em 

vidro texturizado, gravadas com auxílio de uma máquina tira-linhas e da ação de ácido. 

Esta invenção permitiu a produção reticulada das imagens e a possibilidade da 

reprodução fotomecânica de fotografias, sendo que, a primeira delas, remonta ao ano de 

1881 na revista L’Illustration, de Paris (MEGGS, 2009, p.190-192).  

A transição do século XIX para o XX permite que se perceba, ao analisar as obras 

que se está embasando, que as peças gráficas em circulação de um século para o outro 

não modificaram. Cartazes, livros, revistas, rótulos, folhetos e etc.. No caso específico do 

Brasil, sendo este ainda “um país francamente periférico” (DENIS, 2000, p.92) durante a 

República Velha, cabe concluir que, muito provavelmente, aquilo que os países mais 

avançados passaram no decorrer do século XIX, só se foi vivenciar no decorrer do século 

XX quando ainda, também nas ideias do autor, o consumo de supérfluos era acessível a 

uma pequena parcela da população. 
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A simbiose entre estes dois séculos é mencionada por Rezende (2003, p.64) quando 

ela pondera que as influências exercidas a partir do século XIX, pela quantidade de 

informações visuais incluídas no repertório, provavelmente só começaram a ser sentidas 

no século seguinte, quando se percebeu a enorme dimensão adquirida pela imagem na 

sociedade, bem como o caráter irreversível desta constatação.  

Mesmo visualmente, os estudos apontam para a revista como o grande 

investimento do século XX em termos de veículos impressos de comunicação. De acordo 

com Ramos (2007, p.47-48), desde fins do século XIX a revista vinha conquistando 

espaço no cotidiano da burguesia brasileira que nelas se via espelhada. Os assuntos 

englobavam aspectos da vida mundana como hábitos da vida social, cultural e política, 

sendo o sucesso desta receita editorial a responsável pelo surgimento de muitas revistas 

neste período, dentre as quais destacam-se: Revista da Semana (1900), O Malho (1902), 

Kosmos (1904), O Tico-Tico (1905), Fon-Fon! (Rio 1907), Careta (1908), Illustração 

Brasileira (1909), Revista do Brasil (1916), Para Todos (1918), A Maçã (1922), Cinearte 

(1926), O Cruzeiro (1928) e da Revista do Globo (1929) (CARDOSO, 2005, p.168; RAMOS, 

2007, p.48).  

Os impressos – como as revistas ilustradas e os almanaques – segundo Marroni 

(2008, p.141 e p.147), constituem-se de textos e imagens que materializam um discurso, 

uma concepção de mundo, dando visibilidade às mudanças no cotidiano. Fechando o 

leque para o contexto mais específico, Pelotas, a autora cita que nas primeiras décadas do 

século XX surgem duas revistas na cidade: a Illustração Pelotense, no ano de 1919, e a 

Actualidades, no ano de 1926. 

No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, o meio editorial entra em 

evidência através de livrarias-editoras como Quaresma, Jacintho (Ribeiro dos Santos), 

Castilho e Teixeira que competiam com editoras estrangeiras tradicionias como 

Laemmert, Garnier, Garraux e Francisco Alves. Nesta fase, a década de 1910 ficou 

marcada pela busca de novos formatos de livros, mais baratos e mais atraentes; a década 

de 1920 ficou caracterizada pelo surgimento de diversas editoras com destaque para a 
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Monteiro Lobato & Cia; e a partir da Primeira Guerra, mas eclodindo na década de 1930, 

os inúmeros atores envolvidos com as editoras trabalham em prol de uma renovação de 

projetos editoriais (CARDOSO, 2005, p.169-173). 

É então, no ano de 1930 que se pausa esse percurso das peças gráficas, tendo em 

vista que este é o marco final do período deste estudo e tendo em vista que os 

desdobramentos a partir de então são inúmeros, porém, dispensáveis para a 

compreensão do objeto. Por fim, através do recorte temporal aqui abordado, percebe-se 

que a trajetória das peças gráficas de design deu-se vinculada aos processos evolutivos 

dos meios técnicos, surgidos da busca pela solução de problemas que não mais 

contemplavam os anseios da sua sociedade. Desta forma, conclui-se que as peças gráficas 

transformaram-se no mesmo passo em que os sujeitos se modificavam, ficando a análise 

da necessária relação que se estabelece entre produto e usuário para o capítulo 2, onde se 

trabalha o design gráfico como integrante da cultura material.   

 

 

1.3 AMPLIANDO A DISCUSSÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DESIGN GRÁFICO E A 

FARMÁCIA A PARTIR DO CASO DE BUENOS AIRES  

 

 

O presente texto tem por objetivo, como o próprio título explicita, ampliar a 

compreensão das relações existentes entre design gráfico e o campo da farmácia, através 

de pesquisa realizada em missão de estudos na cidade de Buenos Aires. Nesta 

investigação foi feita revisão bibliográfica sobre a temática e uma triagem de anúncios 

de medicamentos presentes na revista Caras y Caretas, com o objetivo de verificar a 

existência de semelhanças ou não com as peças gráficas relacionadas aos medicamentos 

do laboratório do Parque Souza Soares. 

A escolha da revista Caras y Caretas, fundada em 1898 por Eustaquio Pellicer e 

Bartolomé Mitre y Vedia, deve-se, primeiramente, ao fato de ter sido uma revista em 
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circulação na cidade de Buenos Aires no período estudado (1900 até 1930) e de ter 

consistido na primeira publicação ilustrada que, em pouco tempo, alcançou um 

prestígio sem precedentes e grande parcela da população, face às publicações anteriores, 

às quais tiveram caráter mais efêmero (SZIR, 2010, p. 02 e p. 27). A revista em questão 

reflete a importância alcançada através de sua comercialização e circulação até os dias 

atuais. Ainda, sobre a revista Caras y Caretas, Szir (Idem, p.5) pondera que esta foi uma 

das grandes responsáveis pela expansão de periódicos ilustrados na Argentina em finais 

do século XIX e início do século XX. A autora, discorrendo sobre o êxito deste periódico, 

diz que : 

 

En 1904 el periódico que había iniciado su publicación con 15.000 ejemplares 
alcanzó una tirada de 80.700 y llegó en 1910 a 110.700. Dirigida por el escritor 
José S. Álvarez - Fray Mocho -, el dibujante Manuel Mayol y el mismo Pellicer, 
la revista se autodefinió como Semanario Festivo, Literario, Artístico y de 
Actualidades y se identificaba a sí misma con el género del magazine. Se 
vinculaba así a un tipo de publicación periódica de carácter moderno nacido 
en Estados Unidos hacia 1895, que resultó expresión temprana de la cultura de 
masas alcanzando regularmente a un público amplio de clases media y 
popular urbanas en un contexto social y geográfico extenso. (SZIR, 2010, p. 
27).4 

 
Através das edições analisadas pode-se perceber que se trata de uma revista de 

variedades que se assemelha aos conteúdos abarcados pelos almanaques como, por 

exemplo, dos almanaques editados pelo Parque Souza Soares, os quais serão 

apresentados em parte do capítulo 3.  O conteúdo da revista Caras y Caretas é formado 

por contos, poesias, caricaturas e demais ilutrações, notícias, fotografias, reproduções de 

obras artísiticas, publicidade ilustrada e, no caso da primeira edição do ano, na 

primeira semana de janeiro, calendários para o ano. A autora Szir (2010, p. 02 e p. 27) 

                                            
4 “Em 1904, o jornal tinha começado a sua publicação, com 15.000 exemplares chegou a uma tiragem de 
80 700 e chegou em 1910 a 110.700. Dirigida pelo escritor Joseph S. Alvares - Fray Mocho – o desenhista 
Manuel Mayol e o mesmo Pellicer, a revista se autodefiniu como Semanário Festivo, Literário, Artístico e 
de Atualidades e se identificava a si mesma com o gênero do magazine. Vinculava-se a um tipo de 
publicação periódica de caráter moderno nascido nos Estados Unidos em 1895, resultando em uma 
expressão antecipada da cultura de massa alcançando regularmente um amplo público das classes média 
e popular urbana e um contexto social e geográfico extenso.” (T.A.) 
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destaca que a revista Caras y Caretas foi uma revista que, em seu surgimento, 

caracterizava-se por mesclar aspectos satíricos, culturais, literários e de atualidade.   

A aparição e aumento da circulação das revistas ilustradas estava relacionado ao 

surgimento de um novo mercado de bens de consumo diários que dependem em grande 

medida da publicidade. No caso da revista Caras y Caretas, sua grande circulação fez 

com que ela incorporasse um número cada vez maior de anúncios publicitários que 

exploravam a visualidade, possibilitando uma diminuição do seu preço de venda. (SZIR, 

2010, p. p. 27-28) 

Era uma revista com considerável número de páginas, o que se torna 

impresionante pelo fato de que era uma publicação de periodicidade semanal. Ainda foi 

possível detectar que a primeira edição do mês de janeiro parece ser uma edição 

especial, com maior número de páginas e calendário, como uma espécie de almanaque 

para o ano em questão. A edição de janeiro de 1913 possui 276 páginas, a mais extensa 

com a qual deparou-se na investigação. Porém, nos anos de 1914 e 1915 percebeu-se um 

menor número de páginas nas edições, o que pode ser um reflexo da 1ª Guerra Mundial e 

de suas consequências como a recessão e os problemas financeiros. 

Tendo em vista o grande número de edições da Revista Caras y Caretas que teriam 

de ser analisadas entre os anos de 1900 e 1930, definiu-se fazer a análise por 

amostragem, através da apreciação da primeira edição da revista de quatro em quatro 

meses. Para tanto foram definidos para análise a primeira edição dos meses de janeiro, 

maio e setembro. Assim, ao final foram totalizadas 90 revistas apreciadas. A justificativa 

para tal procedimento, além do imenso número de revistas que teriam de ser analisadas, 

encontra-se no fato de que a publicidade era um trabalho muito caro, logo, ela se 

mantinha durante muito tempo para que pudessem ser aproveitados o mesmo fotolito e, 

assim, não ter de contratar novamente o serviço de um profissional. 

Tal aspecto tornou desnecessário pesquisar todos os meses, pois as chances de 

encontrar algo diferente diminuíram potencialmente. Importante destacar que esta 
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afirmação foi comprovada na análise, onde se observou que muitos anúncios 

permanecem iguais, mesmo no decorrer de muitos anos. 

Para a pesquisa em Buenos Aires partiu-se da mesma hipótese que norteou o 

trabalho desenvolvido no Brasil, de que mesmo antes da existência de profissionais 

denominados designers, já havia a produção de peças gráficas que contemplam a 

definição desta área profissional. Com base nisto é que se buscou traçar um pouco da 

história desta atividade na Argentina, mais especificamente em Buenos Aires. 

Partilhando de outro entendimento aqui adotado – de que o design gráfico é um 

importante integrante da cultura visual das sociedades que funciona como suporte de 

memória e auxilia na construção do imaginário – encontrou-se uma afirmação 

interessante. Barros et al. (1999, p.242), ao se debruçarem acerca da relação dos meios 

gráficos com a cidade de Buenos Aires, colocam que estes são veículos que informam, 

ilustram e opinam acerca das transformações na vida das pessoas, construindo novos 

atores sociais e novas formas de relações entre eles, constituindo parte do imaginário da 

cidade, no caso da capital portenha, um imaginário de grande cidade. Interessante 

destacar o verbo “opinar” colocado como uma das ações dos meios gráficos, definindo-

os como meios atuantes e não passivos, enaltecendo-os no interior da dinâmica das 

sociedades.  De acordo com os autores (Idem, p.243), através dos meios gráficos pode-se 

depreender dois tipos de fenômenos: o que se refere em específico à ideologia do meio e o 

que se refere ao estilo discursivo da época. Sobre este último fenômeno, acredita-se que 

ele tem uma grande influência na construção do imaginário do período em que circulou 

e do imaginário que futuramente poderá se construir sobre o mesmo.  

Sobre este tema, Borrini (2006, p.12 e 15), refletindo de forma específica sobre a 

publicidade, considera que esta atividade funciona como testemunho e registro dos 

avanços tecnológicos da humanidade e, dentre as coisas mais fascinantes da 

publicidade, está a sua capacidade de durar mais que o produto que anuncia, resistindo 

ao tempo e se mantendo na lembrança dos espectadores. Ainda segundo o autor, os 

anúncios fazem parte da memória coletiva de uma dada sociedade. 
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Acima falou-se em publicidade, no entanto, esclarece-se que, quando se 

menciona esta atividade, entende-se que nela está presente, também, o design gráfico, 

como o campo responsável pelas soluções visuais. Enfocado no meio gráfico, Artundo 

(2008, p.11) pondera que as características de um meio visual podem fornecer dados 

importantes para compreensão de um periódico e dos projetos intelectuais nele 

engendrados, por exemplo.  

Na busca da história do design gráfico na Argentina não foi encontrada 

bibliografia específica para esta temática e, fazendo a procura, foram encontrados 

textos que trazem alguns dados que se circunscrevem dentro da área pesquisada e os 

quais se buscará apresentar, ilustrando alguns dos aspectos levantados com a imagens 

obtidas na pesquisa nas fontes primárias. A pesquisa bibliográfica traz informações de 

veículos diversos, no entanto, a pesquisa documental se restringiu, basicamente, a 

revista Caras y Caretas. 

Em consonância ao que foi tratado no percurso das peças gráficas no item 1.2, nos 

anos de 1800, surgem em Buenos Aires os primeiros periódicos, os quais abordavam 

temas em pauta no momento, que eram as ciências naturais, a medicina, a farmácia e 

assuntos afins. Nestes periódicos já era possível encontrar publicidade de produtos ou 

serviços relacionados aos assuntos citados acima. Assim, além da existência de um 

trabalho de diagramação de periódicos, outra comprovação da existência de trabalhos 

gráficos, é o campo de diagramação de anúncios para propaganda (CIGNOLI, 1948, 

p.66). 

Cignoli (1948, p.66-71), em seu artigo trabalha sobre os primeiros periódicos 

bonaerenses: Telégrafo Mercantil, Rural, Político – Económico e Historiógrafo del Rio de 

la Plata  (abril de 1801 a outubro de 1802); Semanario de Agricultura, Industria y 

Comercio  (setembro de 1802 a fevereiro de 1807); Correo de Comercio (março de 1810 a 

abril de 1811);  Gaceta de Buenos Aires (junho de 1810 a setembro de 1821), o com maior 

tempo de circulação dentre os citados neste parágrafo; e El Argos de Buenos Aires (maio 

de 1821 a dezembro de 1825). Além destes o autor ainda menciona outros 38 periódicos 
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surgidos na Buenos Aires colonial, que circularam entre os anos de 1812 e 1822, 

comprovando uma intensa atividade periodista que, por sua vez, exigia profissionais 

das artes gráficas. 

Neste período, a linguagem encontrada nas peças gráficas estava relacionada 

com a etapa romântica positivista do século XIX, na qual foi estabelecido um modelo 

estilístico hegemônico, um estilo doutrinário, ligado a razões políticas e ideológicas, que 

minou as possibilidades concedidas pelo suporte gráfico. Os jornais do período, por 

exemplo, apresentavam uma mancha gráfica homogênea, com colunas e cuja 

organização não apresenta soluções de continuidade, em uma mescla de notícias, 

editoriais e anúncios publicitários (BARROS et al., 1999, p.243). Mesmo em alguns anos 

à frente, esta característica pôde ser observada no registro de anúncios de medicamentos 

presentes nas revistas Caras y Caretas dos anos compreendidos entre 1900 e 1930. Por 

vezes, os anúncios parecem fazer parte da notícia ou do conteúdo abordado na página. 

Em seu trabalho dedicado à imprensa periódica argentina no período de 1862 

a 1885, a autora Ojeda (2010, p.117) ao se referir à década de 1870, diz que o país 

argentino e a cidade de Buenos Aires estavam em pleno capitalismo, atrelando toda 

atividade à lógica de mercadoria, buscando cada vez mais competência e 

funcionalidade. Já nesta época a autora aborda a utilização do design como recurso 

para converter o produto em mercadoria, dotado de funcionalidade e estética, 

características, segundo ela, observáveis na imprensa periódica, como, por exemplo, 

através da sua comunicação visual. A função dos periódicos deixa de ser apenas 

comunicar notícias e passa, também, a ter a função de vender, preocupando-se em 

“como dizer” as coisas. Isto abre caminho para a comunicação visual, que lança mão de 

uma série de recursos gráficos e linguísticos. Esta atividade, em um período que 

experimentava a massificação e a heterogeneidade do público, desempenha papel 

fundamental, uma vez que deve ser passível de atingir os mais diferentes públicos, desde 

os leitores até os semi-alfabetizados.  
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O jornal La Nación Argentina (1862-1869), fundado por Bartolomé Mitre,  

transforma-se e dá origem ao La Nación. A mudança de nome marca, também, uma 

mudança de postura do periódico, que repercute em sua visualidade, à qual passa a ser 

pautada em uma maior organização dos conteúdos, diferenciando conteúdo redacional 

dos anúncios publicitários. A publicidade deveria sustentar o periódico, logo, este 

deveria atingir um público maior e, para isto, apostou-se no apelo visual através de 

imagens e do emprego de recursos gráficos mais complexos. Estas características se 

constituíram como elementos básicos para o modelo de diagramação que se estabeleceu 

no início do século XX e que se manteve por largos anos, sofrendo modificações 

significativas somente quando da aparição dos sistemas informáticos (OJEDA, 2010, p. 

118-119). 

Os conteúdos passaram a ser hierarquizados, porém, não do ponto de vista 

formal, mas de localização no periódico; sendo as páginas iniciais do mesmo as de maior 

importância. Ojeda (2010, p.120) comenta que nos periódicos analisados em seu 

trabalho, era comum a existência de espaços e localizações fixas para cada tipo de 

conteúdo e que os anúncios, além de se manterem mais ou menos nos mesmos locais, 

repetiam-se exatamente iguais em edições de dias diferentes. Havia, inclusive, a 

repetição de páginas idênticas, para que se pudesse aproveitar a caixa do dia anterior 

como pré-molde, na qual só se modificava a data. A observação feita pela autora, 

referente a edições de finais do século XIX, pôde-se notar na revista Caras y Caretas das 

três primeiras décadas do século XX, de cujas edições fez-se o registro dos anúncios de 

medicamentos. Nestas, foi possível averiguar a existência de espaços fixos destinados a 

determinados temas e a repetição de anúncios com a mesma diagramação ao longo de 

anos! 

A necessidade de sustentar-se através de anúncios publicitários, fez com que 

estes crescessem em quantidade nos periódicos. Esta maior quantidade, somada à 

necessidade de otimização de espaços e de atrair o público, fez com a linguagem visual se 

desenvolvesse ao longo das décadas do final do século XIX. Passou-se a utilizar um 
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maior número de imagens, tanto nas notícias, quanto nos anúncios, auxiliando a 

quebrar a monotonia das páginas (OJEDA, 2010, p.122). Sobre o uso de imagens, a 

autora faz a seguinte observação acerca do La Nación Argentina e, posteriormente, La 

Nación: 

 

Si observamos ahora el orden cronológico en que cada tipo de ilustración fue 
apareciendo en el periódico encontramos el siguiente recorrido: 1º) Elementos 
organizativos: líneas, recuadros, orlas  y clisés, llegados con los paquetes de tipos 
(desde 1862); 2º) Mapas (1865); 3º). Croquis y planos (1876); 4º) Esquemas 
ilustrativos de movimientos, razonamientos y estructuras (1885); 5º) Ilustraciones 
imitativas en las unidades redaccionales (Dibujos 1894 y luego fotos en 1902); 6º) 
Caricaturas (1902) y 7º) Historietas (1920)5. (OJEDA, 2010, p.123) 

 
Os tipos de imagens elencados acima, fotografias e caricaturas, puderam ser 

observados já na primeira edição analisada da revista Caras y Caretas, de janeiro de 

1900, número 66. Na revista em questão, é latente o uso de ilustrações caricatas (Fig.01) e 

de fotografias (Fig.02). 

                                            
5“Se observarmos agora a ordem cronológica em que cada tipo de ilustração foi aparecendo no periódico 
encontramos o seguinte percurso: 1) elementos organizacionais: as linhas, bordas, fitas e clichês, chegados 
com os pacotes de tipos (desde 1862), 2) Mapas ( 1865), 3 º). Esboços e desenhos (1876) 4 º) Esquemas 
ilustrativos de movimentos, argumentos e estruturas (1885); 5) Ilustrações imitativas nas unidades  
redacionais (desenhos 1894 e em seguida fotos em 1902), 6 º) Caricaturas (1902) e 7) e história em 
quadrinhos ( 1920).” (T.A.) 
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Fig.01 – Exemplo do uso de ilustrações 
Caras y Caretas nº 66 – 6 de janeiro de 1900 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de La Nación Argentina / Fotografia da autora 
 
 

 

Fig.02 – Exemplo do uso de fotografias 
Caras y Caretas nº 66 – 6 de janeiro de 1900 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de La Nación Argentina / Fotografia da autora 
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A ocorrência de transformações e evoluções em termos de linguagem visual, 

somado à constatação de Ojeda (2010, p.123) de que houve a construção de uma 

identidade visual do La Nación, com a utilização de tipografias diferentes que foram se 

mantendo para identificar o nome do mesmo e suas diferentes seções e a instauração, no 

ano de 1870, de um departamento tipográfico, dedicado à composição das páginas, 

indicam a existência de profissionais desempenhando atividades que hoje se entende 

serem da competência de designers gráficos.  

O trabalho, do ponto de vista tipográfico, não se desenvolvia com preocupações 

de legibilidade, uma vez que em função do alto custo do papel, os espaços tinham de ser 

muito bem aproveitados e, assim, algumas vezes eram utilizadas fontes de tamanho 

muito pequeno (OJEDA, 2010, p.123). A questão da economia de papel pôde-se observar, 

não do ponto de vista do uso de letras pequenas, mas de aproveitamento de todos 

espaços possíveis, na diagramação da revista Caras y Caretas do período que configura o 

recorte temporal deste trabalho. A observação de Ojeda, inserida no século XIX, permite 

apontar que se manteve no século XX, pois na edição de número 69, de janeiro de 1900, 

encontrou-se um anúncio disposto no que seria a margem lateral da revista (Fig.03). O 

fato de ser um local não usual, pode ter sido um recurso para chamar a atenção do leitor, 

no entanto, acreditou-se ter sido pela questão de aproveitamento de papel. 

 

 

Fig.03 – Exemplo de aproveitamento de papel 
Caras y Caretas nº 69 – 27 de janeiro de 1900 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de La Nación Argentina / Fotografia da autora 
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Indo além do campo editorial e aproximando-se de produtos design ligados a 

medicamentos, encontrou-se que nas últimas décadas do século XIX, em função da 

crescente industrialização e a consequente expansão e diversificação dos bens 

industriais, os fabricantes passaram a se preocupar com a questão da identificação de 

seus produtos e, além, da fabricação dos mesmos, começaram a investir na sua 

rotulagem, agregando a marca da empresa produtora (OJEDA, 2010, p.126). Tal processo 

é demonstrativo do que Revilla (2003, p.9) e Cignoli (1947, p. VII-VIII) observam em seus 

trabalhos, de que neste período, apareceram muitos medicamentos renomados 

falsificados, através da atividade de traficantes, logo, os fabricantes originais passaram 

a atentar para formas de diferenciar e autenticar os seus produtos.  

Estes acontecimentos ampliam ainda mais o trabalho dos profissionais 

relacionados às artes gráficas, uma vez que estende o seu campo de atuação ao projeto de 

marcas das empresas e produtos. Na Argentina, segundo Ojeda (2010, p.129), o primeiro 

produto a registrar sua marca foi a bebida Hesperidina, no ano de 1876, tendo sido o 

grande precursor no uso da publicidade como forma de propagar não só as 

características do produto como, também, as características do seu recipiente e de seu 

rótulo como garantia de autenticidade . O registro de marcas e a ênfase na legitimidade 

dos produtos levou a buscas de estilos gráficos e argumentais que enfatizassem o 

produto como algo único (Idem, p.126).   

Esta busca por estilos únicos e a necessidade de propagandear os produtos em 

função da diversificação dos bens de consumo devem ter sido alguns dos aspectos 

responsáveis pelo surgimento de locais destinados a este tipo de atividade, no caso, as 

agências de publicidade. De acordo com Borrini (2006, p.13), foi no ano de 1898 que 

nasceu a primeira agência publicitária da Argentina, fundada pelo austríaco Juan 

Ravenscroft, a partir da venda de espaços para propagandas em estações e vagões nas 

linhas ferroviárias.  

O estilo gráfico hegemônico presente na Buenos Aires do século XIX, que estava 

ligado a questões políticas, começa a se alterar ao adentrar no século XX. Para Barros et 
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al. (1999, p.243-244) a primeira mudança significativa deu-se com a aparição do 

primeiro periódico que não explicitava a política, o La Razón no ano de 1905. A 

transição de estilos gráficos deu-se lentamente, e começou a ser percebida em outros 

jornais que foram surgindo, como La Gaceta de Buenos Aires, La Nación e La Prensa. 

Outro aspecto que se destacava nestes periódicos era o então predomínio da fotografia 

como recurso visual para as imagens ilustrativas.  

O maior desprendimento com compromissos políticos dos meios gráficos 

permitiu maior criatividade, através de jogos gráficos, tipográficos e verbais mais livres, 

os quais se aproximaram do estilo gráfico dos grandes jornais norte americanos que, 

então, começaram a colocar em xeque a seriedade presente na imprensa britânica. O 

periódico La Nación, por exemplo, em finais do século XIX, era seguidor dos modelos 

gráficos europeus, pois estes, na Argentina, associavam-se à seriedade. Este periódico 

aplicou jogos gráficos e tipográficos com maior liberdade, muito discretamente e 

tardiamente (OJEDA, 2010, p.129).  

Dentre as transformações gráficas que podem ser observadas com relação ao 

período romântico positivista tem-se o crescimento de layouts assimétricos e a presença 

de títulos e fotografias (retratos individuais, grupais, paisagísticos e instantâneos que 

registravam os acontecimentos sociais) que, dependendo da importância, chegavam a 

ocupar toda extensão das colunas. A primazia por uma diagramação com ênfase na 

importância do acontecimento justifica as alterações gráficas e o desejo de atrair 

esteticamente o leitor (BARROS et al., 1999, p.244-245). 

Estas alterações, segundo os autores, apareceram de forma mais contida nos 

jornais e de forma mais explícita nas revistas como na Caras y Caretas e El Mundo 

Argentino, nas quais são notórios múltiplos jogos tipográficos, ornamentos e imagens 

como ilustrações e fotografias. (BARROS et al., 1999, p.244-245). No caso da revista Caras 

y Caretas, na análise dos anúncios de medicamentos, pôde-se observar que se tratava de 

um periódico com forte apelo visual, através da grande utilização de ilustrações e 

fotografias, conforme mostram as figuras 01 e 02. Cabe ressaltar que essa comparação 
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entre revistas e jornais, se feita nos dias de hoje, também revela que há uma maior 

liberdade gráfica na diagramação das primeiras com relação aos segundos. 

Em termos tipográficos, conforme Ojeda (2010, p.129), ainda no século XIX já era 

possível perceber o uso de variações de letras como forma de obter pregnância visual. 

Tornou-se um recurso recorrente mesclar fontes com e sem serifas e de diferentes 

tamanhos, desempenhando não só a função textual, mas, também, de imagem. A autora 

menciona que uma variação muito usada foi a repetição de uma mesma frase, criando 

uma textura que atraía a atenção do leitor por criar um ritmo particular. Este tipo de 

solução pôde-se encontrar em anúncios dos primeiros anos do século XX, conforme 

apresentado na imagem abaixo (Fig.04).  

 

 

Fig.04 – Exemplo de repetição tipográfica 
Caras y Caretas nº 83 – 5 de maio de 1900 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de La Nación Argentina / Fotografia da autora 
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Esta era uma forma de criar “imagens” através do método tipográfico de 

impressão, sem ter que recorrer às pedras litográficas que possibilitavam a inclusão de 

ilustrações nas composições, que deviam constituir um método de impressão mais caro, 

além de requerer um profissional específico – um ilustrador – que também deveria 

constituir um custo a mais para o anunciante. Segundo Ojeda (2010, p.131) os primeiros 

anúncios com ilustrações remontam ao século XIX e eram provenientes de produtos 

importados, cujas matrizes tinham a mesma origem, ou seja, em princípios, não havia 

produção de matrizes na Argentina. Elemento que pode auxiliar a comprovar isto e, 

ainda, sugerir que a produção de matrizes na Argentina não era muito grande, também 

no século XX, é o fato de se ter registrado anúncios com textos em outros idiomas que não 

em espanhol, como o caso apresentado na figura 05, do ano de 1914. No entanto, esta 

sugere uma hipótese, uma vez que através desta imagem também se pode supor que o 

texto em outro idioma, neste caso alemão, pode ser uma forma de enaltecer o produto, no 

sentido de importado como sinônimo de qualidade.  

 

 

Fig.05 – Provável exemplo de matriz advinda do exterior. Texto em alemão. 
Caras y Caretas nº 796 – 3 de janeiro de 1914 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de La Nación Argentina / Fotografia da autora 
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Estima-se que as primeiras matrizes de ilustrações produzidas no país tenham 

sido de caricaturas ligadas a Enrique Stein, responsável por muitas imagens da 

imprensa bonaerense. Inicialmente, até mais ou menos a década de 1880, estas imagens 

referiam-se ao produto de forma genérica, ou seja, referiam-se ao tipo de produto e não 

ao produto de forma particular. Posteriormente a isso, as imagens passaram a se referir 

especificamente aos produtos através de imagens bastante figurativas e realistas, 

característica enfatizada quando se pode recorrer a reprodução fotográfica (OJEDA, 

2010, p.132). Tais constatações foram observadas nos anúncios medicamentos das três 

primeiras décadas do século XX que foram registrados na pesquisa. Foi comum 

encontrar anúncios com ilustrações figurativas de pessoas e/ou do frasco do 

medicamento e, alguns, com a utilização de fotografias. 

A maior liberdade gráfica e as características da modernidade, de acordo com 

Barros et al. (1999, p.245-246), enfatizam-se pela grande presença de reclames 

publicitários de design cuidadoso. No início de século XX, os anúncios caracterizam-se 

por enfatizar as benfeitorias que os produtos, já com identificação específica, 

proporcionavam. No caso dos anúncios que se observou nas revistas Caras y Caretas, foi 

possível notar que os medicamentos eram, muitas vezes, anunciados como atuantes para 

muitos fins, desde à gota até melhorar o funcionamento dos rins e coração. Este aspecto é 

ressaltado por Borrini (2006, p.11), afirmando que os medicamentos eram anunciados 

como infalíveis e milagrosos.  

Os anúncios de medicamentos, um dos grandes protagonistas nos meios gráficos 

do período, prometiam a cura de males, conforme mencionado no parágrafo acima. No 

caso do exemplo da figura 04, a palavra “cura” aparece várias vezes e em destaque. No 

entanto, por muitas vezes, estes anúncios chegavam a ser um pouco de mau gosto, já que 

o que estava em jogo era a saúde das pessoas e, segundo Borrini (2006, p.286), foram os 

reclames de medicamentos que deram início à tendência sensacionalista. Esta 

característica pôde ser observada em uma propaganda de um medicamento do 

laboratório Souza Soares, como no caso da figura 06. Neste anúncio aparece uma 
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mulher em estado deplorável (com exageros para parecer em mau estado, bastante 

despenteada) que, depois de tomar o medicamento, assume uma aparência saudável. 

 

 

Fig.06 – Sensacionalismo em anúncio do laboratório Souza Soares / Pelotas. 
Almanaque da Família de 1922 

Fonte: Acervo Museu Farmacêutico Moura 

 

Os benefícios prometidos nos anúncios eram enfatizados textualmente e, aos 

poucos, foram sendo incorporadas retóricas visuais que começaram, também 

paulatinamente, a usar elementos gráficos com certa continuidade, de forma a 

identificar as diferentes tipologias de produtos. Foi se tornando crescente o uso de 

elementos visuais como quadros, ilustrações e tipografia atuando como elemento 

ilustrativo nas composições gráficas (OJEDA, 2010, p.127-128).  

Segundo Ojeda (2010, p.134), no final do século XIX, os anúncios de publicidade, 

de design primoroso, funcionavam como um espaço em que os recursos gráficos eram 
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experimentados e, mais adiante, aplicados a outras peças gráficas como jornais e 

revistas. Dentre estes recursos são enfatizados a utilização de linhas e ornamentos, 

funções organizativas e informativas da imagem, articulação integral entre texto e 

imagem e uso da tipografia como imagem.  Os aspectos elencados, do ponto de vista 

adotado, contemplam a definição que se tem de design gráfico, agregando pertinência à 

postura de se considerar estas peças como tal. A autora citada ainda declara que as 

inúmeras inovações utilizadas nos anúncios continuaram a ser experimentadas ao 

longo do século XX – onde se insere o período deste estudo – e por este motivo este tipo 

de objeto trouxe grandes contribuições para o fortalecimento da percepção, da 

informação e da persuasão dos receptores (Idem, p.135).  

Assim, buscou-se, através deste texto, estabelecer ligações que proporcionassem 

uma compreensão das relações existentes entre os grandes campos que circundam este 

trabalho: o design gráfico e a farmácia. Através de alguns indícios sobre a história do 

design gráfico na Argentina, foi possível averiguar a existência de atividades gráficas, as 

quais intentou-se ilustrar com exemplos e alguns dados mais direcionados dentro do 

enfoque  da indústria farmacêutica. Através da tentativa de traçar um percurso 

relacional entre estes dois campos e somado a constatação da autora Ojeda, colocada no 

parágrafo acima, fortificou-se o entendimento sugerido neste trabalho, a do design 

gráfico como um importante suporte de memória que traz consigo muitas informações 

acerca dos contextos com os quais se relacionou, assunto que será discutido no segundo 

item do próximo capítulo.  



Memórias de um percurso: 
o Parque Souza Soares em imagens

CAPÍTULO 2
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2. MEMÓRIAS DE UM PERCURSO: O PARQUE SOUZA SOARES EM IMAGENS 

 

2.1 HISTÓRICO DO PARQUE SOUZA SOARES 

 

Foi extraordinário a concorrência de visitantes que, ante-ontem, afluiram ao 
Parque Pelotense. 
Das 2 horas da tarde em diante, começaram a funcionar os bondes para aquele 
ponto, sendo cerca das 9 horas da noite quando voltavam as últimas pessoas. 
O Parque Pelotense oferecia uma vista imponente. 
A grande avenida da entrada, como o jardim, achava-se vistosamente 
embandeiradas. O edifício apresentava igualmente um aspecto surpreendente. 
Calcula-se em mais de 2.000 pessoas a concorrência ao Parque, que parece 
destinado a tornar-se o passeio favorito e dileto da sociedade pelotense. 
Com efeito, nenhum outro local pode, por enquanto, oferecer as vantagens 
recreativas do Parque, aonde a par de uma sombra deleitável, se aspira o 
perfume das flores e os poéticos encantos d’um panorama agradável. 
O Sr, Souza Soares deu à inauguração do seu estabelecimento campestre um 
caráter puramente popular. 
Franqueando-o ao público, sem distinção de classes, mostrou-se 
indistintamente afável e obsequioso com todos. 
Por nossa parte felicitamo-lo pelo brilhante resultado que começa a ver seus 
infatigáveis esforços, com prometedoras garantias de uma recompensa digna” 
(ONZE DE JULHO, 1883, apud Magalhães, 1992, p.8)  

 

om esta aura otimista e orgulhosa foi testemunhada a inauguração do 

Parque Souza Soares. Este acontecimento foi um grande feito de parte de 

seu fundador, Alvares de Souza Soares, intitulado Industrial-

pharmaceutico por decreto do governo do Brasil e Médico autorizado pela Directoria de 

C
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Hygiene Publica (Souza Soares, s.d.), cuja biografia buscar-se-á abordar, pois se acredita 

que a trajetória desta personalidade auxiliará a contextualizar e a compreender a 

concretização do referido estabelecimento. 

A breve história de Souza Soares e de seu estabelecimento, que aqui se apresenta, 

desenvolveu-se com base em algumas fontes localizadas e, sobretudo, em um trabalho 

desenvolvido por uma familiar do fundador do Parque. Esse trabalho foi importante 

por fornecer dados que constroem cronologicamente o percurso do Parque, sempre 

vinculado à biografia do seu fundador, no entanto, algumas informações sugerem 

reflexões que não foram desenvolvidas porque não se vinculam ao objeto dessa 

pesquisa: as peças gráficas dos medicamentos deste estabelecimento. 

Alvares de Souza Soares, além do que foi citado no primeiro parágrafo, também 

recebeu outros títulos como o de Visconde, no ano de 1904, pelo Rei de Portugal e dos 

Algarves, Dom Carlos; e de Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, no ano de 1908, em função 

dos serviços prestados à nação (RASSIER, 2003, p.48).  

Português nascido em 24 de fevereiro de 1846, em Vairão, aldeia do conselho da 

Vila do Conde, José Alvares de Souza Soares (Fig.07) carregava o mesmo nome de seu pai. 

Sua vida começou nesta vila porque foi nela que o seu progenitor, um médico natural da 

cidade do Porto, conheceu a sua mãe, a farmacêutica Maria José Coelho de Magalhães 

Queiroz, quando ambos trabalhavam no convento de São Bento onde ele clinicava e ela 

dirigia a farmácia do local. Ainda jovens eles se casaram e tiveram nove filhos, sendo 

José Alvares de Souza Soares o penúltimo a completar a prole (RASSIER, 2003, p.15-16). 
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Fig. 07 – Alvares de Souza Soares  
Fonte: SOUZA SOARES, s.d.. 

 

José Alvares de Souza Soares perdeu seus pais quando ainda era criança: seu pai, 

quando tinha apenas quatro anos, e, sua mãe, no seu nono ano de vida. Quando da 

morte de seu pai, seu único irmão do sexo masculino, Antonio Pedro, foi para o estado de 

Pernambuco, no Brasil, juntamente com filhos de amigos da família. Após uma década 

sem enviar notícias para Portugal, Antonio Pedro escreveu para família manifestando o 

desejo de que seu irmão fosse encontrá-lo e, então, no ano de 1862, José Alvares de Souza 

Soares, seis de seus irmãos e vários primos, rumaram para o Brasil. A decisão para esta 

mudança deveu-se à inexistência de meios para que eles tivessem uma vida digna em 

Portugal e pela conturbada situação econômica, política e social que o continente 

europeu atravessava (RASSIER, 2003, p.16). As tragédias pessoais e as profundas 

mudanças que tão cedo assolaram a vida de Souza Soares podem ter feito com que ele 

amadurecesse prematuramente, o que se pensa poder fornecer alguma evidência sobre 
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uma personalidade perseverante, que acabou culminando em empreendimentos, um de 

grande vulto, como o caso do Parque Souza Soares. 

Segundo Rassier (2003, p.16), a ligação de Souza Soares com a homeopatia deu-se 

tragicamente, pois depois de chegar a Pernambuco, foi acometido gravemente pela febre 

amarela. Após vários tratamentos médicos ele somente conseguiu ser curado por meio 

da homeopatia aplicada pelo médico Sabino Olegário Ludgero Pinto, considerado o 

primeiro difusor deste tipo de terapia no norte do Brasil. Este acontecimento fez com que 

Souza Soares se tornasse um grande simpatizante destas fórmulas medicamentosas, 

levando-o a frequentar uma escola particular de medicina homeopática, a qual 

funcionava junto da farmácia do médico que curou a sua enfermidade. 

Foi, então, que começou a estudar as propriedades medicinais da flora 

pernambucana e a fazer ensaios com plantas nativas, atentando para as tradições do 

povo. Em poucos anos, suas especulações e descobertas levaram-no a criação de diversos 

produtos farmacêuticos de grande aceitação, pois desempenhavam resultados 

satisfatórios (RASSIER, 2003, p.16-17). 

No ano de 1872, José Alvares de Souza Soares e seu primo, Paulo Magalhães, 

migraram para o sul do Brasil e instalaram-se na cidade de Rio Grande, Rio Grande do 

Sul, iniciando uma fase de mudanças velozes. Já estabelecido, deu seguimento as suas 

aplicações homeopáticas em virtude das quais se tornou conhecido na cidade. No ano 

seguinte, em 1873, casou-se com Joana da Silva Ramos, com quem, rapidamente, fundou 

uma farmácia. Foi nesta época também que publicou a primeira edição do livro Auxílio 

Homeopático ou o Médico da casa. Em 1874, o casal deixou a farmácia aos cuidados de 

Paulo Magalhães e se mudaram para Pelotas, juntamente com a sua primeira filha 

(RASSIER, 2003, p.17-18).  

No dia 1º de julho deste ano, Souza Soares inaugurou em Pelotas o Laboratório 

Homeopathico Rio-Grandense, considerado a terceira farmácia de Pelotas e a primeira 

de homeopatia do Rio Grande do Sul (NUNES, 2007; RASSIER, 2003, p.22). Acredita-se 



 Capítulo 2 

 

 

 74 

 

que estas experiências anteriores relatadas, tanto em termos administrativos quanto da 

técnica homeopática, contribuíram para o êxito do Parque Souza Soares, que, por sua 

vez, teve como grande alavanca o laboratório que continha. 

A materialização do sonho de fundar o Parque Souza Soares e seu respectivo 

laboratório remontam ao ano de 1881 quando José Alvares de Souza Soares comprou 

uma extensão de terras consideradas incultas, áridas e pouco arborizadas. Em 

descrições acerca da propriedade existem dados diversos de sua área; em uma das fontes 

encontrou-se que a sua extensão era superior a 200 mil metros quadrados e, em outras 

duas, há a referência de que os seus limites ultrapassavam 300 mil metros quadrados. As 

referências menos antigas são as que se referem a uma maior extensão de terras, logo, isto 

permite supor que pode ter havido a compra de outra área de terra após a fundação do 

Parque, agregando cerca de 100 mil metros quadrados. Esta propriedade se localizava 

na vila do Prado, na Estrada do Fragata, onde hoje se encontra um bairro que leva este 

nome, e distava cerca de 2 quilômetros da cidade de Pelotas (RASSIER, 2003, p. 25; 

SOUZA SOARES, s.d., p. 191, 1907, p.1). 

Após aplicação de grandes investimentos, tanto de trabalho quanto financeiro, 

foi inaugurado às 15hs do dia 02 de fevereiro do ano de 1883 o Parque Souza Soares, 

inicialmente conhecido como Parque Pelotense (Fig.08).  Noticiado em detalhes pela 

imprensa local, este foi um acontecimento de grande vulto para a cidade, marcado por 

uma festa com cerca de 3 mil espectadores, dentre estes autoridades civis e militares, 

médicos, farmacêuticos e amigos de Souza Soares que assistiram a apresentação de três 

bandas. A notabilidade deste evento foi tanta que bondes de tração animal (Fig.09) que 

tiveram uma linha especialmente desviada para transportar passageiros ao Parque, no 

dia de sua inauguração, funcionaram até às 21 horas (RASSIER, 2003, p.25-26). 
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Fig. 08 – Anúncio convidando para inauguração do Parque 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 

 

Fig. 09 – Bonde de tração animal com entrada do Parque Souza Soares ao fundo 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 

Além dos bondes, que percorriam o trajeto até o Parque em 25 minutos, este se 

comunicava com a cidade de Pelotas, também, através de linha telefônica. Dentro de sua 

grande área havia, além do laboratório farmacêutico, granja, jardins com estufas, 

bosques, labirintos, fontes, praças, espaçosas ruas e passeios, restaurante, residências 
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para os empregados, fábricas dos medicamentos, escola, capela, e uma tipografia 

(SOUZA SOARES, s.d., p.191-199). O noticiário O Paiz, de 26 de setembro de 1889, 

descreve o Parque da seguinte maneira:  

 

O Parque Pelotense, com seu estabelecimento industrial-pharmaceutico, acha-
se situado na principal estrada de communicação que tem a cidade de Pelotas 
com a campanha. Denomina-se esta estrada do Fragata, proveniente do arroio 
do mesmo nome que corta este logar; tem uma largura de 50 metros e está 
preparada com a devida solidez, graças aos esforços proprietário do Parque, o 
Sr. José Alvares de Souza Soares, que, á sua custa e com auctorisação da camara 
municipal, procedeu aos devidos reparos, dispendendo quantia avultada. 
N’esta estrada, pois, a dois kilometros da cidade, é que se acha a entrada 
principal do Parque Pelotense. (SOUZA SOARES, s.d., p.193)  
 

 

 

Fig. 10 – Estrada principal do Parque e a linha de bonde 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 

A estrada (Fig.10) levava a entrada principal do empreendimento a qual possuía 

guaritas compostas de duas colunas de pedras, chamadas de “torreões” (Fig.11), atrás das 

quais seguia uma ampla avenida cuja largura ficava entre 25 e 30 metros e 
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comprimento de 400 metros aproximadamente, por onde passava a linha de bondes. 

Esta rua central – nomeada de Avenida D. Isabel em homenagem à visita da princesa 

imperial a este estabelecimento – era acompanhada por duas fileiras de árvores 

compostas por mais de cem eucaliptos (RASSIER, 2003, p.26; SOUZA SOARES, s.d., p.191-

193, 1907, p.2). 

 

 

Fig. 11 – “Torreões” da entrada do Parque 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 

Ao término da Avenida D. Isabel, encontravam-se dois edifícios unidos por um 

arco; sendo um deles a moradia dos empregados do jardim e o outro uma escola de 

ensino primário gratuita, sustentada pelo proprietário do Parque. Esta escola foi 

fundada no dia 07 de fevereiro de 1885 sob o nome “Escola Popular” e destinava-se às 

crianças pobres moradoras dos arredores e aos filhos dos empregados. Os alunos não 

despendiam nenhum valor para estudar neste local, pois, além de ser um educandário 

gratuito, era fornecido todo material didático necessário, incluso livros de boa 

qualidade. (RASSIER, 2003, p.27; SOUZA SOARES, s.d., p.193).  
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Um dia após a fundação da escola o Parque Souza Soares recebeu a visita da 

Princesa Isabel, Conde D’Eu e seus filhos, príncipes dom Pedro e dom Luiz. A princesa 

demonstrou interesse pela escola e, para prestigiar, fez o Príncipe do Grão-Pará sentar-se 

ao lado de um humilde aluno negro. Dado este fato, Souza Soares passou a chamar a 

instituição de “Escola Popular Príncipe do Grão-Pará”. Outro aspecto interessante foi 

que, para manifestar confiança e dar bom exemplo, Souza Soares matriculou seus filhos 

Leopoldo e Miguel na escola do Parque (FREITAS, 1989, p.6; RASSIER, 2003, p. 27). 

A entrada da escola ficava em frente a uma das praças do Parque, a Praça da 

Abolição, cujo nome deve-se ao fato de ter sido neste local, no ano de 1884, que Alvares 

de Souza Soares, na presença do Club Abolicionista de Pelotas, alforriou os escravos que 

possuía. Estes converteram-se em empregados livres do estabelecimento. Souza Soares 

foi um entusiasta em prol da libertação dos escravos na cidade, juntamente com o 

cônego Canabarro e o barão de São Luiz (FREITAS, 1989, p.6; RASSIER, 2003, p.27; 

SOUZA SOARES, s.d., p.193-194).  

Além da Praça da Abolição havia a Praça Hahnemann – a qual sediava o busto 

do médico alemão Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), o grande pai 

da homeopatia, cuja técnica foi seguida por Souza Soares.  Existiam, ainda, a Praça 30 de 

Junho e a Praça dos Recreios, sendo que esta continha opções de divertimento para todas 

as idades como “rink”, carrossel, balanço, jogos de bola, aparelhos de ginástica e 

equilíbrio, jogos de esgrima e o famoso labirinto aos moldes dos jardins europeus. A 

Praça dos Recreios também dispunha de um coreto e, junto a este, um restaurante com 

variada e saborosa carta de pratos, visando o conforto do visitante. Este restaurante que 

funcionava em salas e varandas cobertas também possuía mesinhas embaixo de 

árvores, proporcionando momentos agradáveis junto à natureza do local. Nos dias de 

grandes festas do Parque uma série de outros restaurantes menores organizavam-se em 

chalés de madeira espalhados pelos jardins e bosques. Aumentando ainda mais o 

caráter pitoresco do Parque Souza Soares, à noite ele era iluminado por balõezinhos 
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venezianos ou tijelinhas do nordeste, já que na época não havia eletricidade (RASSIER, 

2003, p. 29-31; SOUZA SOARES, s.d., p.194-195). 

O Parque organizava-se (Fig.12) através de diversas ruas, sendo que três delas 

levavam ao jardim principal. A primeira e mais importante levava o nome de Imprensa 

e, as outras duas, eram chamadas pelos nomes de dois grandes amigos do proprietário 

do estabelecimento: Barão de S. Luiz e Barão de Itapitocay. A rua Barão de S. Luiz era 

sinuosa e levava e findava em uma ponte que ficava sobre um lago, através do qual se 

podia navegar com botes, dando acesso à Ilha Cambará (Fig.13), cujo nome se justifica 

pela grande quantidade da planta usada no fabrico do medicamento Peitoral de 

Cambará. Já a rua Barão de Itapitocay atravessava o jardim e chegava até a Praça 

Hahnemann (RASSIER, 2003, p. 28; SOUZA SOARES, s.d., p. 194). 

 

 

Fig.12 – Perspectiva do Parque Souza Soares 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 
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Fig.13 – Lago e Ilha do Cambará 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 

No Parque, havia um ponto mais elevado que proporcionava uma vista 

panorâmica do mesmo, o Morro de Santa Cecília (Fig.14), que possuía, também, um 

coreto onde eram realizados os concertos musicais. Complementando a diversidade de 

espaços e atividades desenvolvidas no Parque, este era composto, ainda, por estufas com 

grande variedade de plantas, chalés, caramanchões, alamedas, repuxos, espaços com 

sombra destinados ao descanso e uma área chamada de Granja. A Granja (Fig.15) era 

um local mais rústico onde havia árvores frutíferas, hortaliças, cereais, parreiral, casas, 

potreiros e criações diversas (RASSIER, 2003, p. 28; SOUZA SOARES, s.d., p. 194-195).  
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Fig.14 – Morro de Santa Cecília 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 

 

Fig.15 – Granja do Parque 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 
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Este complexo centro de lazer também continha um lugar destinado à 

religiosidade – um local para devoção dos empregados e das pessoas da vizinhança –, 

uma capela cujo nome invoca a padroeira do estabelecimento: Santa Luzia. A capela foi 

erguida onde inicialmente se encontrava o campanário e, sua construção, continha um 

altar de madeira em estilo gótico e três nichos onde se encontravam as imagens de Jesus 

crucificado, de S. Bento e da padroeira. O altar foi pintado por Eugênio de Souza, a 

decoração da capela ficou a cargo de Joaquim Mariano Júnior, o estuque foi feito por 

Guilherme Oertel e as três imagens foram esculpidas por José Fernandes Caldas e 

pintadas pelo artista Albino Rosa. A inauguração da capela ocorreu em 13 de dezembro 

de 1903 e, a intensa movimentação causada, estimada em cerca de seis mil pessoas, fez 

com que os bondes da Companhia Ferro Carril trafegassem desde às oito horas da 

manhã com uma frequência de 10 em 10 minutos e, à tarde, de 15 em 15 minutos. Em 

função da intensa chuva que caía neste dia, o Parque preparou-se para receber os fiéis 

com um toldo que chegava até à porta da Igreja (RASSIER, 2003, p. 36-39; SOUZA 

SOARES, 1907, p.2-3). 

Outra dependência do Parque, e que configura especial interesse para esta 

pesquisa, é o seu laboratório farmacêutico. Ressalta-se que este importa, sobremaneira, 

pelo fato de que as peças gráficas que se estudou estarem a este laboratório relacionadas. 

A Casa Souza Soares, com o nome de Estabelecimento Industrial Pharmaceutico do 

Parque Pelotense, foi planejada para sediar o Laboratório Rio Grandense – Productos 

Homeophaticos, a fábrica do Peitoral de Cambará e outros produtos farmacêuticos. A 

edificação destinada a este estabelecimento media 54 metros de comprimento por 42 de 

largura (Fig.16) e sua frente ficava na Praça 30 de Junho, cujo nome da mesma é uma 

homenagem à data de assinatura da autorização para fabricação do Peitoral de 

Cambará (SOUZA SOARES, s.d., p. 195; [SOUZA SOARES], [1902], p.8)  
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Fig.16 – Complexo edificado do Laboratório 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 

 

Fig.17 – Entrada para a fábrica do Laboratório 
Fonte: Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier  
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A entrada para este edifício era feita através de um largo portão em forma de arco  

que tinha, em seu topo, o desenho de uma grande medalha que era a marca da fábrica 

(Fig.17). Ao passar pelo portão chegava-se a um amplo pátio com duas grandes arcadas, 

uma de cada lado e encimando, cada uma delas, estavam as estátuas da Medicina e da 

Consciência. Sobre a arcada do lado direito estava escrito Laboratório Rio Grandense – 

Productos Homeophaticos e, no interior desta, avistava-se uma varanda que dava 

entrada para diversas oficinas de preparo de medicamentos. Na arcada do lado 

esquerdo, encontrava-se a inscrição Fábrica do Peitoral de Cambará – Typografia e 

Escriptório Geral e, no seu interior, havia um salão com diversas máquinas tipográficas 

e de encadernação. Adentrando neste espaço ainda era possível encontrar uma 

carpintaria; um salão de rotulagem e empacotamento (Fig. 18); depósitos de vidros, 

papéis e impressos; laboratório para preparo do medicamento; um pátio e quartos 

numerados para os funcionários. A partir do salão principal desta construção havia 

uma escada que dava acesso ao escritório geral do estabelecimento. Este espaço continha 

comodidades para o trabalho, como aparelho telefônico, uma mesa expondo os 

principais jornais do Brasil e das Repúblicas do Prata e do Pacífico, nos quais se 

anunciava o Peitoral de Cambará. Era ali, também, que estava o Livro de Ouro do 

estabelecimento onde os visitantes, alguns ilustres, deixavam sua impressão do local 

(SOUZA SOARES, s.d., p. 195-196). 
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Fig. 18 – Seção de rotulação 
Fonte: Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 

 

 Dentre os medicamentos formulados no Laboratório do Parque havia os 

chamados Remedios Especificos, que consistiam em pílulas para cura de enfermidades 

variadas, vendidos em caixinhas compostas de 12, 24 ou 36 exemplares, juntamente a 

um livrinho denominado O Novo Médico (Figs. 19 e 20). Suas fórmulas eram 

preparadas para que pudessem ser conservadas durante anos e, sua nomenclatura, 

remetia a que cada um dos específicos era indicado. Por exemplo, Febrilina era usado 

contra febres; Epidermina para problemas na pele; Respirina para moléstias nos órgãos 

respiratórios; Estomachina para mal-estar no estômago; Fortificina era indicada contra 

a fraqueza, dentre outros. Estes Especificos objetivavam facilitar o tratamento das 

moléstias sem que, para isso, fosse necessário ir ao médico. Em virtude de como eram 

intitulados estes preparados medicinais, qualquer pessoa que soubesse ler estava apta a 

administrar a cura de um enfermo (SOUZA SOARES, s.d., p. 17-19). 
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Fig.19 – Ilustração da caixa de Especificos e do livro O Novo Medico  
Fonte: Folheto do estabelecimento, s.d., acervo Pessoal Ana Lúcia Rassier 

 
 

 

Fig. 20 – Fotografia da caixa de Especificos  
Fonte: Museu Farmacêutico Moura  

 

 Outro medicamento elaborado era o já citado Peitoral de Cambará. Este talvez 

tenha sido a elaboração de maior vulto do Estabelecimento, já que foi o responsável por 

difundir o seu Laboratório. Souza Soares tomou conhecimento de que havia 

abundância de uma planta medicinal denominada Cambará, no norte da cidade, local 

que, mesmo sendo de difícil acesso, muitas pessoas com doenças pulmonares para lá se 
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deslocavam em busca da água e do ar, tidos como benéficos para este tipo de mal. Souza 

Soares concluiu que os efeitos curativos eram oriundos do arbusto de Cambará que era 

tão profuso no local e, então, começou a pesquisar a melhor maneira de aproveitar e 

ativar os seus princípios medicinais. Após inúmeras experiências entre os anos de 1874 e 

1875, comprovou a sua hipótese e colocou no mercado o Peitoral de Cambará, cuja 

demanda aumentou progressivamente em função de seus efeitos curativos. Tal fato 

levantou a necessidade da criação de um estabelecimento específico para a sua 

produção que, para alguns foi o grande motivo para idealização do Parque Souza 

Soares (RASSIER, 2003, p.22-23). O Peitoral de Cambará era propagandeado como um 

poderoso medicamento usado no combate às moléstias do peito e vias respiratórias 

como tosses, bronquites, asma, rouquidão, tuberculose pulmonar, coqueluche e 

defluxão. 

Existiam, também, as Pastilhas da Vida, que eram compostas por carcão 

sulfuroso, indicadas para cura de qualquer moléstia do aparelho digestivo como 

dispepsias, dilatação do estômago, gastralgias, flatulências, diarréia e disinteria. Além 

disto, sua ingestão era indicada para todas as faixas etárias, em pessoas saudáveis como 

medida profilática para tratamento de infecções herpéticas e, ainda, com vantagens no 

tratamento de dermatoses. Era recomendado que as mães de boa moral, às quais 

deveriam cuidar seriamente de seus filhos, deveriam ingerir o medicamento durante a 

gravidez e depois ministrar o uso do mesmo nos seus filhos para que estes crescessem 

fortes, livrando-os de males hereditários que arruinavam gerações e, assim, não 

causando prejuízos para a sociedade (ALMANACH SOUZA SOARES, 1912, p.10, 1913, 

p.32). 

 Outros dois medicamentos muito afamados eram o Luesol e a Radiolina. O 

primeiro era um depurativo sem álcool indicado para homens e mulheres de todas as 

idades, usado para purificação do sangue, para cura da sífilis, para o fortalecimento do 

organismo, aumento de glóbulos vermelhos e aumento de peso. Já a Radiolina, era 



 Capítulo 2 

 

 

 88 

 

propagandeada como a Maravilha do Lar, receitada para os acidentes mais comuns e 

variados como torções, pisaduras, queimaduras, cortes, dores, feridas, hemorragias, 

escoriações, tumores e etc. A Radiolina, de acordo com cada caso, podia ser usada tanto 

interna quanto externamente (RECREIO E UTILIDADE, [1918], p.4). 

 Os medicamentos produzidos pelo laboratório do Parque renderam-lhe muito 

reconhecimento como distinções em exposições nacionais e internacionais. Estas 

exposições eram uma forma de apresentar o que cada país ou localidade estava 

produzindo, como prova de seu desenvolvimento e, por isso, eclodiram em um momento 

de nacionalismos exacerbados. Segundo Denis (2000, p.81-82) a primeira Grande 

Exposição ocorreu na França no ano de 1797 com a finalidade de mostrar que a 

indústria francesa continuava ativa e, assim, promover vendas. O sucesso alcançado 

levou outros países a organizaram as suas exposições, como a “Grande Exposição dos 

Trabalhos de Indústria de Todas Nações” no ano de 1851, em Londres, onde cada país 

expôs a inspeção do público e dos concorrentes seus produtos, seus processos e técnicas 

de fabricação. O Laboratório do Parque participou de eventos desse tipo e, dentre os 

inúmeros prêmios angariados, seguem os seguintes:  

 
grandes Taças de Honra (únicas no Brasil); 1 Palma de Ouro (única no Brasil); 2 
grandes medalhas de honra; 1 Diploma de Grande Prêmio; 2 Diplomas de 
Honra (fora do concurso); 2 Diplomas de Honra (membro do júri); 2 Diplomas 
de Benemerência; 3 Cruzes ao Mérito; 14 Grandes Prêmios (com jóias); 26 
Medalhas de Ouro; Essas distinções provêm de Gênova, Paris, Montevidéo, 
Nápoles, Chicago, Madrid, Londres, Rotterdam, S. Luis, Palermo, Rio de Janeiro, 
Bruxelas, Roma, Barcelona e Porto Alegre. (RASSIER, 2003, p.32) 

 
 Complementando as informações acima, encontrou-se que Souza Soares também 

recebeu algumas distinções como Medalha de Ouro da Academia Parisiense dos 

Inventores e das Sciencias Industriaes da França; Medalha de Ouro das Exposições 

Brasileira-Allemã de 1881 e Universal de S. Luiz de 1904 e, ainda, distinção de honra da 

Exposição de Chicago de 1893 (SOUZA SOARES, s.d., 5). Souza Soares tinha uma 

natureza inventiva, tendo sido responsável pela concepção do “Vascolejador 
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Dynamico”, uma máquina usada na manipulação dos medicamentos, a qual conferia 

regularidade na mistura e uniformizava as diluições ([SOUZA SOARES], [1902], p.2 e 

p.6). 

 Dentre as dependências do Parque, conforme já se mencionou e como ilustram as 

figuras 21, 22, 23, 24 e 25, havia uma gráfica tipográfica própria, o que se mostra 

especialmente interessante para este trabalho à medida que, neste local, eram 

produzidas algumas das peças gráficas relacionadas aos medicamentos. O salão que 

acomodava a gráfica era cheio de prelos de tamanhos variados, tesouras, traçadores, 

prensas, afiador automático, caixas de tipos e cavaletes para composição, serras e 

aplainadoras para estereotipia. Em outras duas salas encontravam-se equipamentos 

para encadernação, “brochadores” mecânicos, fornalha para estereotipia e guilhotina 

para papel (SOUZA SOARES, 1907, p.4), configurando uma gráfica de serviço completo. 

Segundo Rassier (2003, p.33) as máquinas tipográficas e de encadernação eram movidas 

a vapor através de um motor que ficava disposto em outro compartimento que se 

comunicava com a carpintaria, usando a sua força para aplainar, serrar e tornear. O 

mais importante jornal da cidade no período, Diário Popular, em 1906 descreve a 

tipografia em matéria datada de 24 de março: 

 
No Parque Pelotense, em seus vastos laboratórios e importante secção 
typographica, cujas dependências foram tambem augmentadas, novas e 
custosas machinas vêm de ser installadas, como vimos, ha pouco, por occasião 
da visita ahi feita pelos dignos commandante e officiaes da canhoneira 
portugueza Patria. Também foi ahi substituido o motor que fazia funccionar 
todas as machinas das diversas secções, por um outro de grande força motriz, 
dos fabricantes Drake e Gorham, de Londres. (SOUZA SOARES, s.d., p.198) 
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Fig.21 – Tipografia - Impressão 
Fonte: Pelotas Memória UCPel – Acervo Nelson Nobre Magalhães 

 
 

 

 
Fig.22 – Tipografia - Composição 

Fonte: Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
 
 



 Capítulo 2 

 

 

 91 

 

 

Fig.23 – Tipografia – Impressão 
Fonte: Acervo Museu do Farmacêutico Moura 

 

 

Fig.24 – Tipografia – Impressão 
Fonte: Acervo Museu do Farmacêutico Moura 
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Fig.25 – Tipografia – Guilhotina automática a vapor 
Fonte: Acervo Museu do Farmacêutico Moura 

 

A gráfica imprimia através do processo de tipografia a vapor, conforme se pode 

encontrar referenciada, quase em sua totalidade, nas publicações analisadas neste 

trabalho. A tipografia é um processo relevográfico também conhecido como impressão 

de relevo, que tem grande importância histórica, pois foi à base da invenção da 

imprensa por Gutenberg.  Consiste em uma matriz em alto relevo (correspondendo às 

áreas a serem impressas) que recebe tinta, e por meio de pressão é transferida para o 

papel. Quando do seu surgimento, a impressão era obtida através dos tipos móveis  que 

colocados lado-a-lado compunham o texto. No final do século 19, foram substituídos 

pela linotipo, onde eram fundidas linhas inteiras ao invés de tipo por tipo (OLIVEIRA, 

2002, p. 64), conforme já abordado no sub-capítulo1.2. Neste processo, as imagens são 

reproduzidas através de clichês a traço ou meio-tom. A matriz é obtida através da 

fotogravura, onde um negativo fotográfico é colocado em contato com uma chapa 

metálica sensível à luz, que passa pela parte clara do negativo e atinge a chapa. As áreas 
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expostas ficam endurecidas pela ação da luz, e a seguir a chapa é imersa em um banho 

ácido que “corrói” apenas as partes que não contém imagem, pois as partes que contém 

os elementos a serem impressos são endurecidas anteriormente e, assim, tornam-se 

impermeáveis ao ácido. Através da análise das figuras acima, acredita-se que elas 

representem a composição com os tipos móveis e não com a linotipo. 

O termo a vapor identifica um processo mecânico mais automatizado, no qual 

pouco a pouco o trabalho humano foi sendo substituído e, consequentemente, a 

produção multiplicou-se em torno de dez vezes mais que o trabalho manual (REZENDE, 

2005, p.41). O fato de se encontrar destacada impressão feita a vapor confirma a 

afirmação de Rezende (2005, p.40-41; 2003, p.73) de que isto dá uma noção do impacto 

que esta tecnologia causou na produção gráfica e na cultura visual, além de representar 

modernidade que, no Brasil, significava estar em consonância com o que acontecia no 

estrangeiro.  

A imprensa em Pelotas atingiu seu apogeu no período compreendido entre o final 

do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o que se comprova através dos dados 

da existência de inúmeros jornais locais durante a República Velha, fatos estes que, 

conforme Marroni (2008, p.64-65), justificam-se pela proliferação de tipografias na 

cidade. A autora destaca que é considerado como marco inicial da imprensa pelotense a 

publicação do livro “Exposição dos elementos d’Arithmetica para o uso dos estudantes 

do Collegio de Sta. Barbara na cidade de Pelotas”, impresso na gráfica denominada 

Typhografia de L. J. de Campos, a  tipografia com registro mais antigo da cidade, 

referente ao ano de 1848.  

No processo de impressão tipográfico, conforme citado acima, o texto é escrito a 

partir dos tipos de chumbo existentes na gráfica, sendo que a diagramação, geralmente 

desenvolvia-se em duas etapas, pois os textos eram diagramados à parte das imagens, 

dificultando a interação entre ambos, uma vez que a composição era imaginada 

separadamente (REZENDE, 2005, p.32).  Segundo a autora (Idem, p. 40) e Denis (2000, 
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p.42), o termo indústria gráfica só pode ser utilizado a partir de 1830 quando ocorrem 

inúmeros avanços mecânicos na impressão tipográfica, o que possibilitou a impressão 

de milhares de cópias em um tempo bastante reduzido, a exemplo da prensa de quatro 

cilindros utilizada em Londres pelo jornal The Times, em 1827, que imprimia 4200 

folhas por hora. 

Entende-se que o fato de possuir uma gráfica tipográfica própria, comprova o 

interesse e a importância em investir em materiais gráficos de identificação e divulgação 

dos medicamentos.  Em um texto da época há referência à importância dada aos 

anúncios. Segundo esta publicação, Souza Soares, após a invenção do Peitoral de 

Cambará, foi à imprensa e fez anúncios chamativos. Em função deste interesse, buscou 

conhecimento acerca das técnicas de impressão, compreendendo as vantagens do 

sistema americano de tipografia6, tornando-se assíduo nas tipografias da região. Ainda 

neste relato, é dito que houve uma época em que os jornais continham mais anúncios do 

Peitoral de Cambará do que notícias (Zé Povinho, 1883, p.2) 7.  

 O Parque Souza Soares era um complexo muito organizado e uma referência em 

termos de apoio aos seus funcionários, oferecendo a eles, escola, refeitório (onde podiam 

fazer duas refeições diárias) e proporcionando todas condições de sanidade para o seu 

trabalho (RASSIER, 2003, p.71). No entanto este apoio não excluía os deveres dos 

empregados, muito bem estabelecidos em Estatutos do estabelecimento. No Estatuto do 

ano de 1891, encontrou-se os deveres dos funcionários de acordo com a função 

desempenhada, dentre às quais são listadas Inspetor-geral, Jornalista e 

Administradores, além da menção à existência de encarregados para repartições 

específicas como a Fabrica, Typographia, Obras e Construções, Casa de Saude, Jardim, 

Granja, Despensa e Zelador externo, cuja nomeação era aprovada pelo Diretor-chefe da 

                                                            
6Um dos sistemas básicos de medidas tipográficas que utiliza como sistema a paica e o ponto. Este sistema 
era aplicado nas máquinas de origem americana para tipografia. O outro sistema é o Didot, e tem como 
unidades de medida o cícero e o ponto, sendo usado nas composições em linotipo. 
7 Fonte desconhecida. 
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casa. O fato de haver um jornalista reitera a ideia de que se tinha muita preocupação 

com a divulgação do estabelecimento e de seus medicamentos, uma vez que este era o 

profissional responsável por organizar e encaminhar aos jornais os originais destinados 

à publicidade, atentando para tirar o melhor proveito destas, em uma linguagem clara e 

que atendesse aos interesses dos produtos anunciados. Era o jornalista, também, que 

devia corrigir os originais e fazer as revisões das provas tipográficas. Neste documento 

consta, ainda, os horários de trabalho, cujo início e término oscilava um pouco de 

acordo com o mês do ano, havendo intervalo para a alimentação. (ESTATUTOS DA 

CASA COMMERCIAL E INDUSTRIAL SOUZA SOARES & C., 1891, p.4-10). 

 Este estabelecimento que, desde a sua inauguração, atravessara inúmeros 

momentos gloriosos, teve seu primeiro baque com a morte de Joana Ramos de Souza 

Soares, esposa do fundador do Parque, no ano de 1894. Ato para o qual não se 

encontram maiores justificativas, um ano após a morte de sua esposa, Alvares de Sousa 

Soares decidiu deixar seus filhos e o Brasil rumo a Portugal, onde se casou novamente e 

aumentou sua prole. No ano de 1900 fixou residência na cidade do Porto e um ano 

depois fundou um novo laboratório e o jornal O Porto, um jornal diário de cunho 

monárquico (RASSIER, 2003, p.46-47). Aqui é interessante notar um aspecto 

contraditório: como Souza Soares, que no Brasil desencadeou ações republicanas, 

declarando-se e agindo como anti-escravocrata, aproxima-se dos ideais monárquicos 

estando em Portugal? Considera-se, esse, um dos aspectos para reflexão e estudo sobre a 

biografia do fundador, no entanto, este não foi desenvolvido porque não ajudaria a 

esclarecer o objeto dessa investigação. 

O laboratório português funcionou em um suntuoso edifício localizando em 

ponto central, adquirido no ano de 1901, onde havia um jardim botânico para estudo 

particular. O objetivo deste novo estabelecimento era manipular substâncias puras 

para fornecer ao laboratório do Brasil e, também, da Europa (SOUZA SOARES, s.d., 
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p.187).  Sobre os motivos de fundação da Casa Souza Soares na Europa, em 1901, o 

proprietário fez a seguinte declaração ao público: 

 

Ha muito que procurava remediar um grande embaraço que se antepunha á 
verdadeira garantia dos meus preparados medicinaes, principalmente 
homeophaticos, exportados hoje, em larga escala, não só para todo Brazil, mas 
também para muitos outros pontos da Europa e das republicas do Prata e 
Pacifico. 
Esse embaraço limitava-se á parte essencial da manipulação: ás suas 
substancias medicinaes primitivas e aos seus vehiculos – tudo importado 
inafallivelmente do estrangeiro. 
Como poder, pois, garantir coscienciosamente um producto, cuja matéria 
prima é recebida de mãos estranhas, sem conhecer, com exactidão, as condições 
em que foi manipulada, e quando a analyse, a que se submette, não póde dar 
resultado positivo? (SOUZA SOARES, s.d., p.187-188) 

 

 Segundo Rassier (2003, p.48), mesmo em Portugal, Souza Soares não deixou de 

acompanhar seus negócios no Brasil. Foi quando já se encontrava além-mar, por 

exemplo, que Souza Soares mandou construir a Capela de Santa Luzia, em pagamento a 

uma promessa que ele fez pela cura de moléstias nos seus olhos e nos olhos de uma de 

suas filhas.  

 No Brasil, ficaram no comando do Parque e seu Laboratório os filhos do 

proprietário, Leopoldo e Miguel, que, embora fossem os mais velhos, tinham apenas 17 e 

15 anos, respectivamente (RASSIER, 2003, p.46). A administração feita por estes dois 

jovens, de acordo com testemunho de Heloísa Souza Soares Leite, neta de Leopoldo, 

prosseguiu muito bem, sem prejuízos para empresa (FREITAS, 1989, p.6). 

O Parque Souza Soares alcançou o status de primeiro centro turístico do Rio 

Grande do Sul e o seu Estabelecimento Industrial Pharmaceutico foi considerado o 

primeiro do seu gênero não só no Brasil como em toda América do Sul (RASSIER, 2003, 

p.26 e p.75; SOUZA SOARES, s.d., p.191 e 197; [SOUZA SOARES],[1902], p.8). Segundo 

testemunhos de descendentes do Visconde de Souza Soares, transcritos no trabalho de 

Rassier (2003, p.71), o Parque tinha grande importância não só para a cidade de Pelotas, 

mas, também, para todo Rio Grande do Sul, tendo se tornado uma grande referência.  Os 
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depoimentos afirmam que as homeopatias produzidas pelo laboratório do Parque 

eram consideradas eficientes e tinham uma grande demanda, procurados, inclusive, por 

cidadãos de outras localidades. Além do seu laboratório farmacêutico, este 

empreendimento teve como alavanca para a sua popularidade as atividades de lazer e 

turismo que ofertava, trazendo muitas pessoas de fora para visitá-lo e, assim, captando 

muitos recursos para a cidade que lhe sediava. Era um lugar muito conhecido por suas 

grandiosas e originais festas (Idem, p.65). Pode-se acreditar na importância evidenciada 

pelos depoimentos em função dos registros fotográficos, através dos quais nota-se a 

suntuosidade do Parque, os inúmeros funcionários, a linha de bonde da Companhia de 

Ferro Carril e Cais de Pelotas, que foi prolongada para chegar até a entrada principal do 

estabelecimento, conforme já se mencionou anteriormente e, também, pelos prêmios 

obtidos pelos medicamentos e informações de que os mesmos eram exportados para 

além dos limites geográficos da cidade. O numeroso público que lá circulava é indicado 

pela linha de bonde e pelos investimentos na mesma que, no ano de 1915, substituiu os 

bondes de tração animal por bondes elétricos, cujos trilhos alcançavam o interior do 

Parque. Alguns destes bondes elétricos eram, inclusive, do tipo “imperial”, aqueles de 

dois andares (Idem, p.62). 

No entanto, a família portuguesa de Souza Soares levava uma vida sofisticada, 

morando em residências luxuosas e com os filhos estudando nas melhores 

universidades da Europa e dos Estados Unidos, sendo praticamente todos os gastos pagos 

através do dinheiro oriundo do estabelecimento brasileiro (RASSIER, 2003, p.48-49). 

Tudo isso, segundo a autora, acabou repercutindo em problemas financeiros para o 

Parque Souza Soares. 

A história de uma iniciativa tão precursora e de tanto sucesso começa a se 

encaminhar para o seu final no ano de 1911, com a morte do proprietário do 

Estabelecimento. A situação, que já não era boa, agravou-se, marcando o início de um 

longo processo de decadência. Com a responsabilidade de sustentar duas famílias, uma 
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no Brasil e outra em Portugal, Leopoldo e Miguel, que já haviam constituído seus 

próprios lares, enfrentaram inúmeras dificuldades para manter o Parque. Somado a 

isto, no ano de 1909, dois anos antes do falecimento do Visconde de Souza Soares, foi 

inaugurada a primeira sala de cinema em Pelotas, o Éden Salão, desviando o público 

habituado aos passeios ao ar livre no Parque para esta nova opção de entretenimento. 

(RASSIER, 2003, p.46-51; SOUZA SOARES, s.d., p.187 e 191) 

No entanto, agrega-se a estas questões de cunho familiar, como possíveis 

justificativas que auxiliam a explicar a decadência do Parque Souza Soares e de seu 

laboratório, o advento dos medicamentos halopáticos. Conforme se descreveu no 

capítulo 1, quando se abordou a história da farmácia, a industrialização vivenciada 

durante o século XX, repercute na feitura dos medicamentos, dando espaço para a 

bioquímica. Outro fator de grande vulto foi o maior aprofundamento dos 

conhecimentos em torno da penicilina que, através de Fleming, em 1929, deu início a era 

dos antibióticos, sendo que o uso deste tipo de medicamento proliferou-se nos anos 

seguintes a 2ª Guerra Mundial.  

A fase derradeira do estabelecimento seguiu se arrastando por mais de 40 anos, 

quando em 1956, com a morte da esposa portuguesa de Souza Soares, foi emitido o golpe 

mortal.  Por ocasião deste fato foi feito o inventário dos bens de Portugal tendo sido a 

herança destinada aos filhos portugueses. Estes moveram uma ação judicial contra seu 

meio-irmão brasileiro, Miguel de Souza Soares, e, então, foi decretada a falência da 

Sociedade Souza Soares no Brasil (RASSIER, 2003, p.46-51). Assim findou a história de 

tão afamado e importante estabelecimento da cidade de Pelotas do qual restam alguns 

vestígios, como as fotografias que se apresentou e as peças gráficas que serão 

apresentadas e analisadas no capítulo 3. 
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2.2 DESIGN GRÁFICO, CULTURA MATERIAL E CONCEITOS DE MEMÓRIA  

 

Após se explorar a trajetória do Parque Souza Soares, através do presente sub-

capítulo, pretende-se fornecer o aporte teórico e conceitual que direciona à 

compreensão da produção gráfica do parque no interior de sua própria história, sendo 

o conjunto destas peças gráficas relacionadas a este empreendimento, consideradas 

testemunhos, suportes memoriais, que, dentre outros dados, auxiliam a entender a 

história e o percurso do mesmo. A partir do conceito de design gráfico, ele foi inserido 

dentro do campo da cultura material e, a seguir, adentrou-se nos conceitos de memória 

com base na discussão de memória individual e memória coletiva. Assim, objetiva-se 

aproximar o campo do design gráfico aos conceitos de memória, tendo em vista que não 

foram encontradas investigações que façam esta relação.  

Com este objetivo traçado, é fundamental que se lembre que no primeiro capítulo 

discorreu-se sobre o conceito de design gráfico e que este, além de aspetos formal, 

funcional e metodológico, engloba o aspecto simbólico, sendo este último aspecto o que 

permite compreender esta atividade profissional como um componente da cultura 

material e que, por conseguinte, relaciona-se com o contexto histórico e social no qual se 

enquadra. Sobre este ponto, Villas-Boas (2002, p.18-19) diz que “o design é um discurso e, 

como tal, espelha a condição cultural na qual e para a qual foi concebido, ao mesmo 

tempo em que contribui para produzir, realimentar ou transformar esta mesma 

condição cultural”. 

Compartilhando este entendimento, Santos (2005, p. 14-15) defende que o 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. Entende-se que tal constatação pode ser fundamentada a partir 

da ideia de Radley (1992, p.70), quem afirma que os objetos têm uma característica 
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duradoura que lhes permite passar por poucas transformações no decorrer da vida e, 

por este motivo, possuem a propriedade de re-evocar os contextos dos quais fizeram 

parte.  

Prown (1993, p.5 e p.16), por sua vez, considera que algumas das crenças de 

determinado contexto aparecem encarnadas nas formas das coisas, cuja análise destas é 

reveladora daquelas. Ao comparar dois bules, cuja função é a mesma – servir como 

recipiente de uma bebida quente – porém a forma é diferente, este autor diz que os 

objetos em si são evidencias, mas é a cultura material que nos torna capazes de 

interpretar a cultura que produziu estes objetos a partir de aspectos subjetivos e afetivos. 

Ou seja, Prown define que os artefatos mantêm a função, mas, sua forma, reflete as 

crenças que, por sua vez, espelham o quadro no qual estão inseridos. Tal constatação 

aproxima-se muito do design, área que visa aliar, além de funcionalidade, estética aos 

produtos. 

Entende-se, então, que os artefatos falam das relações sociais estabelecidas entre 

as pessoas, pois existem valores culturais que são construídos socialmente e que podem 

ser compartilhados através da materialidade dos produtos que o ser humano produz e 

utiliza no seu dia-a-dia. Quando há a apropriação de um artefato não se está 

assimilando apenas sua materialidade, está assimilando-se, também, os modos de 

prática e produção de significados a ele associados e, assim, estes artefatos servem como 

elementos mediadores no relacionamento entre as pessoas. Ressalta-se que estes 

significados podem ser transformados, já que estão inseridos em uma dinâmica social 

(SANTOS, p. 16). Buscando trabalhar o produto do design gráfico como um artefato 

cultural, enfatiza-se que é o seu aspecto funcional-subjetivo o responsável por lhe 

conferir a capacidade de produção de significados e de desempenhar o papel de 

mediador de relações sociais.   

Esta questão é importante porque, segundo Maquet (1993, p.30-31), somente se 

buscar-se “ler” os artefatos como signos, é que se terá a possibilidade de compreendê-los 
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inseridos dentro de determinações culturais, pois se vistos como meros instrumentos, 

poderão ser entendidos independentemente de aspectos culturais específicos. O autor 

pondera, ainda, que os significados dos objetos são culturais quando são reconhecidos 

como parte de uma realidade coletiva, edificada por um grupo de indivíduos, mas que se 

refere, na maioria dos casos, a experiências humanas comuns e não a culturas 

particulares. Já para Prown (1993, p.5-6), há uma diferença entre arte e artefato, por 

exemplo. Para o autor a arte tem por objetivo comunicar, sendo uma expressão 

intencional que pode ser verdadeira ou ilusória; e os artefatos são objetos utilitários que 

nunca “mentem”, no entanto, não deixa de considerar os objetos de arte como 

integrantes da cultura material. Nota-se que este autor não faz uma referência específica 

ao design gráfico, mas entende-se que este campo profissional aproxima-se da arte, no 

sentido do modelo estilístico seguido com intuito persuasivo, que, porém, tem a função 

utilitária de comunicar. Se o objetivo fosse comunicar, apenas e simplesmente, bastaria 

que a mensagem fosse passada verbalmente de forma oral ou escrita. Porém, é 

justamente nas diferentes maneiras que se pode fazer determinada comunicação, 

incutindo explicita e implicitamente determinados conceitos, que entra a atividade do 

design gráfico. Mais uma vez reitera-se que a definição que se utilizou deste campo 

profissional engloba, dentre outros, os aspectos simbólico e funcional, logo, por este 

motivo, considera-se os seus frutos como artefatos, pois contemplam os pontos 

abordados por Maquet e por Prown, respectivamente, e que, a partir de uma leitura 

formal e subjetiva, fornece dados da cultura na qual circulou. 

Compreendendo, então, os produtos do design gráfico como artefatos que fazem 

parte da cultura é que se busca aproximá-lo do campo da memória, sendo a cultura 

material, definida por Prown (1993, p.1), como manifestações culturais que se dão 

através de produções materiais, cujo estudo das mesmas fornece entendimentos sobre a 

cultura, as crenças, valores, ideias e atitudes da comunidade em que circularam num 

dado período. O autor citado (Idem, p.2) exemplifica como elementos da cultura 
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material coisas feitas ou modificadas pelo homem, como um bule, um microscópio, uma 

casa, uma cidade, um jardim, uma tatuagem, uma pintura. A partir, então, de seus 

exemplos e de suas definições, fica claro que peças gráficas também se caracterizam 

como este tipo de artefatos que falam da cultura. Os artefatos, segundo Prown (Idem, 

p.3), referem-se a eventos históricos ocorridos no passado, mas que sobrevivem no 

presente, possibilitando que sejam reexperienciados, sendo, por isso, considerados como 

evidências históricas, ou seja, não como meros acontecimentos e sim como 

consequências. 

Complementando a aproximação que se quer fazer, através da leitura de Radley 

(1992, p.64 e 66), encontra-se a afirmação de que no dia-a-dia muitos objetos estão 

vinculados inseparavelmente da memória, de forma que as recordações dependem do 

entorno físico e fazem parte da cultura. Assim, os artefatos e o entorno manufaturado, 

são expressões palpáveis que constituem a base a partir da qual se recorda.  

Compartilhando este mesmo entendimento, Csikszentmihalyi (1993, p.25-28) considera 

que os objetos são uma forma de estender a memória para o futuro e, ao mencionar a 

relação de uma pessoa com um objeto que considerava especial, o seu trombone, afirma 

que este objeto evoca de forma bastante vívida, memórias e experiências antigas. Além 

disso, são capazes de trazer de volta ao seu proprietário aspectos de si mesmo que 

outrora lhe constituíram. 

Sobre a intrincada relação com os objetos, Csikszentmihalyi (1993, p.22) comenta 

que se é dependente deles, não só fisicamente, mas também e mais importante, tem-se 

uma subordinação psicológica com relação a eles, pois eles auxiliam a organizar as 

experiências. Já, para Prown (1993, p.9-10), os objetos têm o poder de evocar recordações 

e, as memórias de experiências desencadeadas por estes objetos, permitem o 

entendimento das crenças culturais neles incorporadas. Com base em James Fernandez, 

o autor pondera que, através de um objeto, são evocadas expressões metafóricas, que 

podem ser metáforas estruturais – relacionadas a experiências físicas – e metáforas 
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textuais – pautadas nas experiências emocionais. Para ele, um mesmo objeto é capaz de 

desencadear inúmeras metáforas. 

No caso do produto do design gráfico, defende-se que este pode compor um 

suporte para a memória de uma época, através da qual se pode reportar a contextos 

específicos. No entanto, que tipo de memória seria esta? Qual conceito de memória seria 

possível aplicar às manifestações visuais do design gráfico? 

Para discutir o conceito de memória considera-se importante explicitar a 

transversalidade presente no mesmo, pois embora seja trabalhada por disciplinas 

diversas (história, filosofia, psicologia), segundo Jô Gondar (2005, p.13) o conceito de 

memória social não é construído de forma hermética dentro de uma dessas disciplinas, 

mas se encontra no resultado do entrecruzamento destas que fez emergir um novo 

campo de problemas.  

A característica polissêmica da qual a memória social é investida, de um ponto de 

vista aproxima-se do objeto deste estudo – o design gráfico – por ser este repleto de 

signos. Os signos simbólicos, icônicos e indiciais podem servir de suporte para a 

construção de memórias, no entanto, cada um destes sistemas de signos pode trazer à 

memória significações diversas. Cabe ressaltar, que as representações, como as que se 

está referindo, não são a memória, são apenas parte dela, são cristalizações que resultam 

de disputas complexas e que não conseguem dar conta da dimensão dinâmica e 

processual da memória (GONDAR, 2005, p.12-23). Tal afirmação vai ao encontro do 

estudo, uma vez que não se quer dizer que as peças que serão apresentadas são a própria 

memória, mas que são veículos capazes de evocá-la. Isto não tira o caráter processual da 

memória, uma vez que segundo Mário Chagas (2003, p.170), a memória não está nas 

coisas, e sim na relação que com elas se pode manter, sendo sempre aberta a novas 

leituras, pois está em constante mutação. Desta forma, a leitura que hoje se faz das peças 

gráficas do Parque Souza Soares, situadas entre os anos de 1900 e 1930, é uma leitura 
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pautada em motivações presentes, sendo então, apenas uma dentre muitas outras que 

podem ser feitas.   

Nesta mesma direção, Maquet (1997, p.36) considera que o significado de um 

objeto é construído na perspectiva de determinado grupo e/ou pessoa e que, por isso, este 

não se encerra na intenção de quem o projetou, pois deve ser considerada a relação que 

este estabelece com o público. Deste ponto de vista, inúmeros podem ser os significados e 

nenhum deles pode ser considerado incorreto. Fica clara aqui, uma visão semiótica 

baseada na relação triádica de Peirce, em que os significados são construídos em relação 

de dependência entre objeto, signo e interpretante.  

Assim sendo, Prown (1993, p.6 e p. 17), destaca que não é possível que se recupere, 

em sua totalidade, os mesmos sentimentos e afetividades daqueles que viveram no 

passado, ou seja, através destas imagens, não se trará de volta as memórias exatas 

daqueles que foram contemporâneos a elas e acrescenta, ainda, que os esforços para 

interpretar outras culturas serão, inevitavelmente, permeados de distorções. De acordo 

com o autor isso acontece porque se intenta entender culturas cujas crenças e espírito 

não lhes são próprios.  

A partir destes primeiros esclarecimentos e da motivação suscitada pelos 

questionamentos colocados acima, acredita-se ser importante fazer um recorrido acerca 

dos principais conceitos de memória sendo que, neste campo, existem duas grandes 

abordagens – a individual e a social – originando inúmeras definições para o conceito. 

Discorrer sobre o binômio subjetivo e social também foi incentivado através da seguinte 

citação:  

 

cómo y qué recordamos se cosifica en formas materiales que están a veces (no 
siempre) preparadas para encarnar categorias y así marcar la significación de 
los objetos. Desarrollar este argumento requerirá examinar el papel de los 
artefactos em la vida social e indicar cómo, específicamente, están implicados en 
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la forma en que la gente establece su pasado individual y colectivo. (RADLEY, 
1992, p.64)8 

 

Para pautar a discussão optou-se por começar com uma das primeiras correntes 

acerca da memória, que aborda a existência de uma memória individual, através de 

Bergson (s.d.), que estudou a memória a partir da relação entre corpo e espírito e fez 

diferenciações entre memória e percepção e memória e matéria.  

Este pensador pautava-se em uma visão introspectiva da memória e na ideia de 

que todo o passado é armazenado no espírito. Deste conteúdo infindável armazenado, 

extrai-se apenas algumas partes, e esta extração se dá a partir de motivações e estímulos 

no presente, colocando, primeiramente, em um passado mais amplo, do qual, a seguir, 

pinça-se uma parte mais específica (BERGSON, s.d., p.110). Esta “seleção” sobre qual 

parte do passado a lembrança se debruçará, desenvolve-se a partir do que Bergson 

denominou de associacionismo, que corresponde a associações feitas em função da 

semelhança estabelecida entre ações realizadas por necessidades presentes e por esforço 

pessoal a algo memorizado, motivando que este seja evocado na forma de lembrança 

(Idem, p.110 e p.139).  

Esta questão do estímulo no tempo presente e das associações, traz uma grande 

contribuição da teoria bergsoniana que é a questão da percepção, caracterizada como 

estando, sempre, carregada de lembranças. Bergson (s.d., p. 123) assegura que “nós só 

percebemos, praticamente, o passado, o presente puro sendo o inapreensível avanço do 

passado a roer o futuro”, trazendo no bojo desta concepção, a ideia de que a vida 

passada condiciona as percepções e, consequentemente, o presente. É no presente, no 

mundo material que se encontra o corpo que, para Bergson, é o centro de ação, no qual as 

                                                            
8 “como e o que recordamos se coisifica em formas materiais que estão às vezes (não sempre) preparadas 
para encarnar categorias e assim marcar a significação dos objetos. Desenvolver este argumento requerirá 
examinar o papel dos artefatos na vida social e indicar como, especificamente, estão implicados na forma 
em que as pessoas estabelecem seu passado individual e coletivo”(T.A.). 
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impressões são recebidas, suscitando a escolha de caminhos a serem efetuados (Idem, 

p.114). Nesta teoria, o corpo desempenha o papel de mediador entre matéria e espírito. 

No momento em que o passado condiciona o presente – onde se encontra o corpo 

e através do qual a percepção é operada, de forma a suscitar ações que repercutem no 

futuro – é que se compreende entrar, em parte, o conceito de duração de Bergson, no qual 

passado, presente e futuro são entrelaçados de forma indissociável. Para este autor, a 

duração consiste em um tempo presente, vivido, percebido, sendo que este presente 

estende-se, primeiro sobre o passado, pois no momento em que se fala, este já escapou e, 

segundo, sobre o futuro, porque é para onde este momento se direciona (BERGSON, s.d., 

p.113). Esta ideia remete a um tempo que não se consegue medir, em contínuo fluxo, de 

forma que passado, presente e futuro influem na consciência.  

Buscando relacionar a concepção abordada por Bergson, de uma memória 

individual, com artefatos culturais, é importante a afirmação de Radley (1992, p.71), 

defensor de que, também, no nível individual, as pessoas constroem as memórias com 

base na relação com objetos. 

Com vistas a tornar mais claro o ponto de vista acerca das aproximações entre 

conceitos de memória e design gráfico, utiliza-se algumas das imagens que compõem o 

acervo de peças gráficas do Parque Souza Soares, pois analisar o estilo e a forma dos 

objetos auxiliam no entendimento cultural (PROWN, 1993, p.4), o que aproxima estas 

peças dos conceitos de memória. Através das ideias de Bergson e de Radley e com base no 

reclame da Radiolina (Fig. 26), será que então se poderia dizer que cada um, ao ver esta 

imagem é impulsionado a debruçar-se a uma lembrança construída apenas 

individualmente? Seria possível construir uma lembrança sem a influência de quem e 

daquilo que se é rodeado? Pense em um menino que, por ventura, tenha torcido o pé em 

um jogo de futebol. O menino corre para os cuidados da mãe que lhe aplica o 

medicamento. Como terá se construído esta lembrança para o menino? Será uma 

construção pura e simplesmente dele? Ou será que ele e a mãe construíram 
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conjuntamente as suas lembranças a partir da relação entre eles e da comunicação 

estabelecida? Se ao relatar o acontecido e um determinado ouvinte agregar fatos, o 

menino não tomaria estes fatos para si e somaria a sua lembrança? Há a possibilidade 

de os atores envolvidos no acontecimento construírem exatamente a mesma memória? E 

hoje, como se pode interpretar a cena retratada? Trará esta interpretação dados 

relacionados ao contexto original em que a peça circulou? 

 

 
Fig. 26 - Reclame Radiolina 

Fonte: Acervo Pessoal Ana Lúcia Rassier 
 

A teoria bergsoniana, embora importantíssima, começa a se mostrar insuficiente 

à medida que os sujeitos passam a ser entendidos como constituintes de sociedades. Em 

outra concepção, a de memória coletiva, desenvolvida, primeiramente, por Halbwachs 

– discípulo de Bergson – a ideia de uma “memória-depósito” é refutada e entram em 

campo verbos de ação como reconstrução e recuperação. Para Halbwachs (1976, p.86-

87), o passado não é revivido, mas sim reconstruído, pois as ideias no momento presente 

impedem de recuperar as impressões exatas de um acontecimento, de forma que isto só 

seria possível caso se tivesse a capacidade de esquecer tudo o que se apreendeu e tudo que 
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afetou depois desta experiência que se está a recordar. Em sua concepção, não é possível 

se encontrar com estados espíritos do passado, pois as lembranças não se desvinculam 

das representações atuais, logo, está-se sempre as reproduzindo (Idem, p.92). Assim, a 

memória é entendida como uma constante reconstrução, pois ao passo que os sujeitos 

vão mudando em função de novos aprendizados e experiências, suas percepções e 

interpretações acerca do passado e, consequentemente, suas memórias, também vão 

sendo alteradas. 

A formação sociológica de Halbwachs contribuiu para o desenvolvimento da sua 

teoria de memória coletiva, baseada na ideia de que a memória do indivíduo depende 

do seu relacionamento com grupos de convívio como a família, a classe social, a escola, a 

igreja – que constituem o que ele denominou de marcos sociais (BOSI,1987, p.17) – que, 

de certo modo, formatam as percepções e ideias, provocando recordações que podem ser 

compartilhadas. Halbwachs (1990, p.25 e p.34) defende que a memória coletiva é uma 

memória mais ampla, que se constitui, ao mesmo tempo, da própria memória e da dos 

outros, pois as impressões são balizadas pelas lembranças próprias e pela dos outros. No 

entanto, é importante mencionar que os outros devem fazer parte do seu convívio, pois 

para Halbwachs (1990, p.26-30), quando se deixa de conviver com um grupo, as 

memórias ligadas a este são esquecidas, pois deixam de ser trabalhadas. Daí, advém a 

constatação de que a duração da memória, para Halbwachs, é limitada pela duração do 

grupo. 

Agora, toma-se como exemplo o cartaz do Luesol apresentado pela figura 27. Este 

é composto por uma ilustração da silhueta de um grupo de homens e mulheres, todos de 

chapéu e, alguns homens, portando bengalas. Este tema representado leva os 

espectadores a construir uma memória de um período áureo, povoado de pessoas 

sofisticadas, mesmo sem se ter vivido a época em que a imagem circulou? Será que se 

constrói uma memória mesmo sem ser, de fato, algo vivenciado pela própria pessoa? 

Existirá alguma consonância entre o que vem à mente de cada um ao ver essa imagem? 



 Capítulo 2 

 

 

 109 

 

Sobre os mesmos aspectos pode-se questionar acerca do anúncio do Peitoral de 

Cambará (Fig.28). Através dele e da mulher que ele representa, consegue-se construir 

uma concepção que seja coletiva acerca do gênero feminino daquele contexto?  

 

 

Fig. 27 - Cartaz Luesol 
Fonte: Acervo Pessoal Ana Lúcia Rassier 

 

 
Fig. 28 - Reclame Peitoral de Cambará 

Fonte: Acervo Pessoal Ana Lúcia Rassier 
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 Com vistas a aproximar o debate sobre memória individual e memória coletiva 

para um contexto contemporâneo, coloca-se na discussão o autor Candau (2002, p.29 e 

p.65-66), o qual estabelece algumas oposições a estas visões. Este autor opõe-se à ideia de 

Bergson de um passado amalgamado no espírito, pois entende que as recordações são 

uma representação da consciência no presente. Já com relação à Halbwachs, a crítica se 

dá no sentido de que Candau defende que não existem memórias puramente individuais 

nem memórias puramente coletivas, pois ao mesmo tempo em que se processam na 

mente de cada indivíduo, as memórias necessitam de um terreno coletivo para geminar.  

Esta complexidade abordada por Candau acerca da memória, aparece de forma 

semelhante quando Prown (1993, p.16) se refere aos objetos. Para o autor, os artefatos 

não refletem, simplesmente, diferenças culturais de determinados contextos, mas a 

complexidade de contextos culturais que, por si só, são permeados de hibridismos. 

Exemplificando esse seu entendimento sobre os objetos e o contexto complexo do qual 

emergiram, Prown diz que cada um é invadido pelas crenças de grupos particulares 

como nacionalidade, lugar no qual se viveu, classe, religião, política, ocupação, gênero, 

idade, raça, etnia, e etc. Nota-se que o autor menciona os grupos de convívio, 

trabalhados por Halbwachs, sem, porém, desconsiderar a idiossincrasia que compõe os 

indivíduos, aspecto enfatizado por Bergson e, assim, indo ao encontro do raciocínio de 

Candau. 

Problematizando ainda mais, Candau (2001, p.32) questiona a possibilidade de 

existência de uma memória coletiva colocando que quem lembra é o indivíduo, não a 

sociedade, e que jamais se compartilha exatamente a mesma experiência. Admitindo a 

possibilidade de uma sociedade ter em comum algumas recordações, o autor afirma que 

a sequência de evocação se dá a partir de uma eleição que se apóia em combinações que 

se relacionam com outras representações, nas quais entram o cunho idiossincrático. 

Argumenta, ainda, que a memória coletiva seria mais a soma de esquecimentos do que a 

soma de recordações, pois estas são uma elaboração individual e representam uma 
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extração bastante ínfima – se comparado aos acontecimentos em sua totalidade – 

deixando à sombra as recordações que não são manifestadas (CANDAU, 2001, p.30, 

2002, p.64). Acreditando na impossibilidade de existência de uma memória coletiva, 

Candau defende que o termo é válido enquanto retórica holista, ou seja, como um 

recurso de convencimento, para dar conta de algo que se sabe ser diferente, porém, não se 

tem ideia da dimensão. (CANDAU, 2001, p.25-25). 

Esta suposta existência de uma memória comum pode ser fomentada pelos atos 

de memória coletiva, que de acordo com Candau (2001, p.31-32), são elementos de 

identificação que nutrem as lembranças dos indivíduos de uma mesma fonte, porém, 

não garante que todos façam as mesmas elaborações. Como exemplos de atos de 

memória coletiva, o autor destaca as celebrações, os rituais, os mitos, os relatos e os 

museus. Acredita-se que, a partir deste aspecto, possa se entender a afirmação que o 

autor faz de que a memória coletiva é uma instância que regula as memórias 

individuais (Idem, p.43). 

 Outro conceito importante elaborado por Candau (apud HEIDEN, 2008, p.22-23) 

é o de sociotransmissores. Estes seriam constituídos por objetos tangíveis ou intangíveis 

componentes da cultura, responsáveis pela transmissão e evocação de memórias, 

funcionando de forma semelhante aos neurotransmissores entre os neurônios, de forma 

a estabelecer conexões. Assim, os sociotransmissores, enquanto registros, funcionam 

como suportes de uma memória em movimento, na qual o passado é atualizado pois, o 

indivíduo – constituído por suas peculiaridades e, também, formatado pela cultura – 

sobrepõe estes aspectos ao sociotransmissor quando interage com o mesmo. Com um 

entendimento que se aproxima deste conceito de sociotransmissores, Csikszentmihalyi 

(1993, p.23), considera que os artefatos revelam a sua continuidade através do tempo, 

porém com envolvimentos no presente e, ao mesmo tempo, carregando lembranças do 

passado e apontando para metas futuras.  
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Balizados por diferentes pontos de vista, percebe-se o quão imbricada é a relação 

entre memória individual e coletiva. Individualmente, cada pessoa age de acordo com as 

suas singularidades, no entanto, em um contexto que influencia seus pensamentos e suas 

lembranças. O sujeito apenas consegue organizar e dar sentido aos materiais de sua 

memória quando pautado na interação com outros indivíduos da sociedade. O 

reconhecimento por parte de outros indivíduos é que torna plausível e traz significado 

para os acontecimentos passados.  Esta ideia é compartilhada por Ricoeur (apud 

FERREIRA, 2002, p.2), defensor de que a memória individual só existe a partir do 

pertencimento a um grupo, uma vez que só existe lembrança em função do seu 

reconhecimento pelos outros, a partir do material fornecido pelo meio social. Adotando 

este ponto de vista, Ferreira (Idem, p.53), baseada em Candau, diz que “a memória 

coletiva funcionaria então como uma instância de regulação da lembrança individual, 

e os quadros sociais seriam facilitadores da memorização, orientando as lembranças no 

interior da visão de mundo daquele conjunto social”.  

 Neste sentido, Radley (1992, p. 69), defende o papel preponderante 

desempenhado pelos objetos na configuração e na conservação de recordações 

individuais acerca de seu passado coletivo. Desta forma, os objetos da cultura, onde se 

acredita inserirem-se os produtos gráficos do design, possibilitariam desencadear 

lembranças de um passado coletivo, a partir de um espectro de cunho pessoal que reflete 

interesses do presente. Neste momento, o da evocação, há influência de toda carga de 

aprendizado acumulada pelo indivíduo até então, que é diferente da carga que ele 

possuía no momento do passado referente ao qual ele está a lembrar.  

Finalizando este breve percurso através dos conceitos de memória, pode-se ter 

uma noção da complexa relação que se estabelece entre o indivíduo e o meio que o 

circunda. Talvez resida aqui, do ponto de vista desta pesquisa, a maior de todas as 

contribuições de Candau (2001, p.42-44) ao concluir que a memória coletiva relaciona-

se com as memórias individuais – cuja influência dos enquadramentos sugeridos pelo 
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contexto social em cada uma delas não é mensurável – e resulta do somatório das 

mesmas. A partir de uma mesma linha de pensamento, Bartlett (apud RADLEY, 1992, 

p.63) descreveu a memória como um ato construtivo desenvolvido na mente do 

indivíduo social, interrelacionando os aspectos idiossincráticos e sociológicos na 

constituição da memória dentro de perspectiva contemporânea na qual a memória é 

localizada no seio do discurso de pessoas. 

 Esclarecidos os conceitos de memória e a relação sugerida com o design gráfico, 

partir-se-á, a seguir, para a apresentação das peças gráficas que constituíram esta 

investigação e a análise das mesmas, cujas interpretações feitas considera-se como 

vestígios memoriais (que integram aspectos tanto individuais quanto coletivos) de 

alguns dos quadros sociais com os quais estas peças interagiram, com base em 

motivações atuais. Assim, promove-se o encontro do passado com o presente que, no 

futuro, poderão encontrar-se novamente, por meio de outras tantas interpretações. 

  



O design gráfico 
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3. O DESIGN GRÁFICO COMO “ESPELHO” DE CONTEXTOS 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E  SISTEMATIZAÇÃO DAS PEÇAS GRÁFICAS DO PARQUE 

SOUZA SOARES  

 

onforme já mencionado, este estudo versa sobre o produto gráfico 

relacionado à indústria farmacêutica de Pelotas, com foco na análise do 

material referente ao laboratório do Parque Souza Soares. Para a 

localização das primeiras fontes utilizou-se uma monografia que trata especificamente 

do Parque, escrita por Ana Lúcia Rassier9, descendente do fundador do mesmo.  

Através de contato com Ana Lúcia, esta se mostrou extremamente acessível e 

interessada que se desenvolvessem novas investigações que abordassem esse tão 

precursor e, de certa forma tão esquecido, empreendimento pelotense.  Na mesma 

conversa, quando foi explicado o objeto de pesquisa, Ana Lúcia contou que tinha em sua 

posse uma série de materiais que poderiam ser de grande interesse para o 

desenvolvimento do trabalho, colocando-os à disposição da pesquisa. Em um segundo 

momento, foi possível o acesso ao seu acervo pessoal, o que impressionou pela riqueza de 

fontes que tinha em mãos, sendo grande parte compostas por peças gráficas. Dentre estas 

foram encontrados rótulos e cartazes (Fig.29), reclames (Fig.30), livros e livretos (espécies 

                                            
9 RASSIER, Ana Lúcia Primo Leite. Parque Souza Soares: apenas lembranças. Especialização em 
Patrimônio Cultural: conservação de artefatos, Universidade Federal de Pelotas, 2003. (Monografia) 
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de folders) (Fig.31), selos (Fig.31) e um tipo de revista que consistia em uma publicação do 

próprio Parque (Fig.32). As fontes que configuravam interesse para a pesquisa foram 

selecionadas e a proprietária emprestou-as para que fossem digitalizadas.  

Abaixo seguem algumas imagens do material conseguido com Ana Lúcia Rassier, 

dentre às quais se encontram peças impressas na oficina tipográfica do estabelecimento: 

 

 

Fig. 29 - Rotulagem Radiolina e Cartazes Luesol 
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Fig. 30 – Reclames Radiolina, Peitoral de Cambará e Luesol 

 

 

Fig. 31 - Folder Radiolina e Selo Pastilhas da Vida 
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Fig. 32 – Capa e página interna da Recreio e Utilidade, publicação do Laboratório Souza Soares 

 

Ainda com relação a descendentes do fundador do Parque, foi consultado o 

acervo de Leonor Almeida de Souza Soares, bisneta de Souza Soares, quem também 

conserva importante material referente à memória do empreendimento e que, da mesma 

forma, gentilmente, disponibilizou o seu acervo para a pesquisa.  

Com relação ao acervo da Leonor Souza Soares, igualmente se encontrou muito 

material, dentre eles os que seguem abaixo (Fig. 33):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 - Ilustração da entrada do Parque, fotografia de bonde com propaganda do Luesol,  Publicação, 
documentos e reclames 
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Partindo para acervos institucionais, consultou-se material referente ao Parque 

Souza Soares na coleção do Pelotas Memória da Universidade Católica de Pelotas. Neste 

local foram estabelecidos alguns contatos pessoais e virtuais. Primeiramente, houve a 

obrigatoriedade de solicitar, através de um documento, o material que se desejava 

pesquisar e os motivos para tal. Feito isso, após algum tempo, houve a aceitação do 

pedido e pôde-se consultar o material (que se encontra todo digitalizado), dentre os quais 

foram encontradas muitas fotografias do Parque Souza Soares, documentos como, por 

exemplo, de compra da propriedade onde o Parque se instalou, porém, poucas peças 

gráficas constituem o acervo em questão (Fig.34). No entanto, as demais fontes 

encontradas foram de extrema valia para auxiliar a contar a história do Parque e de seu 

Laboratório no capítulo 2 deste trabalho. Após consultado este acervo, foi necessário 

fazer um novo pedido, o de obtenção de uma cópia das fontes desejadas.  

 

 

Fig. 34 – Fotografias, documento e peça gráfica 

 

Este trabalho ainda contou com o material encontrado no Museu do 

Farmacêutico Moura (que conta a história da indústria farmacêutica através de um 

acervo composto por peças nacionais e européias que remontam a 1872 e dentre as quais 
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se encontram rótulos de medicamentos, alguns produzidos para os produtos 

farmacêuticos do Laboratório Souza Soares) (Fig.35). Neste museu encontrou-se uma 

série de publicações editadas pelo Parque Souza Soares (Fig.36), às quais foram 

digitalizadas gratuitamente pela pesquisadora no próprio museu. As publicações 

encontradas compõem parte da análise que se apresentará no próximo item deste 

trabalho. 

 

      
Fig. 35 - Vidros rotulados 

 

   
Fig. 36 - Capas de publicações 

 

Assim sendo, o acesso às fontes deu-se através de dois tipos de acervos: pessoais e 

institucionais. Com relação aos acervos pessoais partiu-se de algumas indicações que nos 

levaram a duas descendentes do Visconde de Souza Soares – o fundador do Parque e de 

seu laboratório. Neste caso, teve-se a extrema sorte de contar com duas pessoas bastante 
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acessíveis e dispostas a colaborar com a pesquisa através da disponibilização de seus 

acervos. Nos dois casos, conforme já mencionado, o material foi, inclusive, cedido para 

que se fizesse a digitalização para as análises posteriores. Embora em ambas experiências 

se tenha tido resultados bastante positivos é sabido que o acesso a acervos pessoais pode 

ser problemático. Conforme se conversou com uma das proprietárias dos materiais, 

algumas vezes a disponibilização do seu acervo acaba trazendo algum ônus como a 

perda ou a danificação de alguma fonte. Neste sentido, cabe ao pesquisador ter 

consciência da riqueza e do caráter insubstituível destes documentos, demandando um 

trabalho consciente e de comprometimento para com este material. 

A respeito dos acervos institucionais os trâmites burocráticos, como no caso do 

Acervo do Pelotas Memória da Universidade Católica de Pelotas, embora necessários, 

colocam alguns entraves que atrasam um pouco o desenvolvimento da pesquisa. No 

entanto, cumpridos os processos exigidos pelo local, obteve-se grande disponibilidade 

para o acesso ao material e, aqueles que se justificavam como de importância para o 

trabalho, foram fornecidos em cópias digitais, sem custo algum.  

As imagens de peças gráficas conseguidas através destes acervos citados passaram 

por uma sistematização de acordo com a tipologia da peça gráfica, recebendo as 

seguintes classificações: cartazes; documentos diversos; embalagens; folders; fotografias e 

reproduções fotográficas; livros; panfletos; publicações revistas e almanaques; 

publicações outras; reclames; rótulos e selos; conforme mostra a figura 37.   
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Fig. 37 – Sistematização do acervo 

 

Através dos acervos visitados, encontrou-se um grande número de peças gráficas, 

fotografias e demais documentos, os quais apresentam a seguinte quantificação: 

 

Tabela 1 -  Quantificação do acervo de pesquisa 

Categoria Nº de peças 
Cartazes 9 
Documentos diversos 13 
Embalagens 10* 
Folders 3 
Fotografias e reproduções fotográficas 43 
Livros 4 
Panfletos 30 
Publicações revistas e almanaques 20 
Publicações outras 9 
Reclames 8 
Rótulos e selos 6** 
TOTAL 155 

 

* Embalagens das quais tem-se as fotografias, mas esclarece-se que no Museu do Farmacêutico Moura há outras mais. 

** Rótulos e selos, especificamente, tem-se 5, no entanto, incluiu-se, nesta categoria, uma espécie de fotolito que se 

acredita ter sido usado para a confecção de algum rótulo. 
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Tanto a classificação quanto a quantificação dos documentos tiveram por 

objetivo facilitar a organização das imagens, sua seleção e suas análises que, a seguir 

serão apresentadas. 

 

 

3.2 LENDO AS PEÇAS GRÁFICAS: ANÁLISE FORMAL E SIMBÓLICA  

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar algumas das peças gráficas relacionadas aos 

medicamentos do laboratório do Parque Souza Soares que constituem o acervo desta 

pesquisa, com vistas a uma melhor compreensão de como estas peças transmitem suas 

mensagens. Lembrando que se trabalha com um conceito de design que aborda, além 

dos aspectos funcionais e metodológicos, os aspectos formais e simbólicos, será com base 

nestes dois últimos que se desenvolverá as análises. Justifica-se que estas análises – a 

partir do ponto de vista que se desenvolveu no item 2.2, no qual se compreende o design 

gráfico como componentes da cultural material, aproximando-os do campo da 

memória – auxiliaram a entender a cultura do período, no que tange à relação entre 

indústria farmacêutica e o design gráfico, pois, segundo Prown (1993, p.4), a apreciação 

do estilo e das formas dos objetos fornecem dados para o entendimento cultural. 

Para a construção destas apreciações pareceu adequado seguir-se uma 

metodologia e, investigando um método de análise, deparou-se com dois interessantes. O 

primeiro deles foi desenvolvido por Rafael Cardoso para a disciplina de Linguagem 

Visual III, ministrada no curso de graduação em Design na PUC-Rio, especificamente 

para análise de impressos. Este contempla três níves: o primeiro engloba ponto de vista, 

dimensão e suporte e enquadramento; o segundo trabalha com a relação entre planos, 

direção de leitura e disposição dos elementos; e, por último, o terceiro, contempla cor, 

iluminação e textura (REZENDE, 2003, p.158). Esta se apresentou como uma análise 
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bastante útil para os aspectos formais, no entanto, visou-se contemplar, também, os 

aspectos simbólicos. 

Assim, foi encontrada uma estrutura de análise utilizada por Joly (1999, p.97-120) 

na leitura de mensagens publicitárias, cujos aspectos contemplados entendeu-se 

encaixarem-se na análise de peças de design. Além disso, a estrutura sugerida pela autora 

engloba os itens do método anterior, abordando tanto os aspectos formais quanto os 

aspectos mais subjetivos, indo ao encontro do que se necessitava.  

A estrutura de análise sugerida pela autora organiza-se da seguinte forma: 

1) Contexto: neste tópico considera-se o contexto temporal, espacial e cultural 

onde foi produzida determinada mensagem, “quando?”, “onde?”. Este aspecto é muito 

importante, pois determinados significados e determinados símbolos podem mudar de 

acordo com limites temporais e geográficos. O onde se refere não só ao local onde foi 

produzida a mensagem, mas também onde foi veiculada (JOLY, 1999, p.97-98). 

2) Descrição: momento em que é feita uma leitura formalista daquilo que se está 

vendo, ou seja, momento em que se descreve os elementos que compõem a mensagem 

(JOLY, 1999, p.98).  

3) Mensagem: a seguir, a autora classifica que existem três tipos de mensagem que 

constituem a mensagem visual: mensagem plástica, mensagem icônica, mensagem 

linguística (JOLY, 1999, p.99).  

3.1) Mensagem plástica: aqui entram os signos plásticos que compõem a imagem, 

como: cores, formas, diagramação e textura. Embora sejam complementares, cabe 

destacar que os elementos plásticos diferem-se dos elementos icônicos (figurativos). Os 

signos plásticos por si só já possuem significados intrínsecos, são completos. A análise do 

material, suporte, cor, diagramação – enquanto ferramentas de significação – 

estabelecem o início da leitura de uma mensagem antes de se entrar no nível 

interpretativo dos signos icônicos (JOLY, 1999, p.99). Por se tratar de uma leitura mais 

literal, parece que aqui se encontra o nível denotacional. 
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São sugeridos como itens de análise o suporte (descrição do suporte em que a 

mensagem se encontra), moldura (são os limites físicos da imagem, aquilo que a está 

delimitando), enquadramento (o ângulo de tomada de determinada imagem, refere-se 

ao tamanho da imagem, a distância entre sujeito e objeto), diagramação (composição da 

mensagem visual, como os elementos plásticos se organizam, podendo estabelecer a 

hierarquização dos elementos e o direcionamento do olhar, conferindo sentido de leitura 

da imagem), formas, cores e textura (JOLY, 1999, p.99-113). 

Mesmo que seja difícil separar totalmente da significação icônica, a leitura 

plástica representa um primeiro “contato” entre espectador/leitor e a mensagem. Deve-se 

ficar atento neste momento, pois os elementos plásticos têm implícito várias 

significações.  

3.2) Mensagem icônica: diz respeito aos signos icônicos, também chamados de 

figurativos, que estão nas mensagens visuais com algum objetivo implícito, ou seja, de 

expressar significados conotativos que lhes acompanham (JOLY, 1999, p.113-118). 

Originalmente a autora trabalha com o título mensagem icônica, porém, como se 

considera ser contemplado neste tópico a mensagem simbólica, por uma coerência com a 

linguagem que se está utilizando neste trabalho, adaptar-se-á para esta denominação no 

decorrer das análises.  

3.3) Mensagem Linguística: a mensagem linguística é determinante na 

interpretação de uma imagem. Os signos verbais estão quase sempre presentes no design 

gráfico e na publicidade, pois existem coisas que não são passíveis de dizer sem palavras 

(WEYMAR, 2006, p.13). Neste momento, passa-se para a análise daquilo que aparece de 

forma escrita (frase, slogan, texto...) e sua relação com os demais elementos que compõem 

a mensagem e o contexto em que aparece. Geralmente, é usado para comunicar aquilo 

que é visualmente irrepresentável, conduzindo o expectador/leitor por entre os 

significados da imagem. O texto tem a função de guiar em direção ao significado 

pretendido pelo autor da mensagem visual já que a imagem é polissêmica. O conteúdo 
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textual tem o papel de fixar a mensagem e é largamente utilizada na fotografia 

jornalística e na publicidade. (JOLY, 1999, p.118-120). 

Apresentada a estrutura sugerida pela autora, salienta-se que não se fará a análise 

tópico por tópico porque se acredita que tal procedimento pode interferir na fluência do 

texto, podendo torná-lo monótono e repetitivo. Tal consideração refere-se, 

principalmente, aos itens da descrição e da mensagem plástica, tópicos que se entende 

serem passíveis de uma análise interligada.  

As peças gráficas que serão analisadas a seguir foram selecionadas em função de 

sua qualidade visual frente as demais encontradas, o que indica um maior investimento 

da empresa nas mesmas que, por sua vez, pode representar a impregnância do 

medicamento ao qual se refere no mercado do período. Estas peças gráficas serão 

apresentadas a partir de uma possível ordem cronológica e, diz-se “possível” porque a 

maioria das imagens não possui datação. Nestes casos estabeleceu-se um período 

provável de sua veiculação em função de alguns indícios que aparecem representados, 

seja pelos grafismos ou, por exemplo, pela vestimenta dos personagens representados.  

Antecedendo cada uma das imagens é apresentada uma ficha referente a alguns 

dados básicos das mesmas, inspirada nas fichas usadas por Rezende (2003) na análise de 

rótulos. A ficha que se elaborou para a análise conta com os seguintes dados: 

Nome e tipo de Produto: nome e gênero do medicamento propagandeado 

através da peça gráfica. 

Fabricante: mesmo que todas as peças gráficas analisadas refiram-se a 

medicamentos do laboratório do Parque Souza Soares, considerou-se importante 

colocar este item, pois se trata de um dado básico do produto. 

Tipografia/litografia: neste item buscou-se destacar, caso haja referência, o 

local onde a peça gráfica foi impressa. Embora o Parque Souza Soares possuísse em suas 

dependências uma gráfica tipográfica própria, é possível encontrar em algumas peças 

que contém imagens litográficas referências a outras oficinas de impressão.  
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Ano: ano de veiculação da peça gráfica, exato, no caso de se possuir esta 

informação, ou especulativo, em função de indícios presentes na imagem. 

Embora não se trabalhe em específico com a semiótica de Peirce, considera-se 

importante fazer um adendo. Este pensador classifica os signos em ícone, índice e 

símbolo, sendo o segundo especialmente presente na análise das imagens. O índice é 

aquele signo que traz consigo alguma marca do objeto que está representando e, mesmo 

sem um aprofundamento nesta teoria, este tipo de signo permeia as apreciações feitas, 

auxiliando na construção de algumas interpretações e sugestões como, por exemplo, nas 

datações peças gráficas. 

Tipologia: tipo de peça gráfica analisada, de acordo com a classificação 

estabelecida na sistematização do acervo que se construiu e que foi apresentada no sub-

capítulo anterior.  

Acervo: refere-se ao acervo através do qual se obteve acesso a imagem. 

 

As peças gráficas analisadas a seguir serão apresentadas a partir de uma 

possível cronologia – da mais antiga a mais recente – com base na datação sugerida. 
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1 
 
Nome e tipo de produto | Luesol – Depurativo de sangue  
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Lith. Olavo Alves & Fº - Pelotas 
 
Ano | + ou – Década de 1900 ? 
 
Tipologia | Cartaz 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
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Esta peça gráfica, a qual se classificou na sistematização como um cartaz, teve 

como contexto a cidade de Pelotas e especulou-se, pelos trajes que aparecem através das 

silhuetas das figuras, que circulou nos primeiros anos do século XX, logo, sugeriu-se 

como período provável algo em torno do ano de 1900. Sobre o contexto geográfico, sabe-

se que os medicamentos do laboratório do Parque Souza Soares eram utilizados em 

outras localidades, inclusive fora do Brasil, no entanto, considerou-se a cidade de 

Pelotas por ser a localidade do Parque e por ter sido impresso em uma gráfica da mesma 

cidade. Por ser um cartaz, era uma peça “itinerante”, ou seja, usada nos mais diversos 

locais de passagem dos transeuntes.  

Nesta composição bastante simétrica, que mede 21,5 X 28,8 cm, o olho entra pelo 

seu topo, onde se encontra em grande destaque o conteúdo textual, com o nome do 

medicamento, nome do fabricante e uma espécie de slogan. Estes textos estão nas cores 

amarelo e branco sobre um fundo azul, combinação de cores de bastante contraste, 

inclusive fazendo o uso de cores complementares. No caso do nome do medicamento, é 

usado como recurso de ênfase, além do seu grande tamanho e do contraste, o recurso de 

uma borda branca ao redor das letras preenchidas em amarelo. Aparecem dois tipos de 

tipografia, uma mais arredondada para o nome do medicamento e slogan e uma de 

arestas mais vivas para o nome do fabricante, no entanto, ambas são sem serifa. A 

imagem parece ter sido impressa através de litografia, pois contém ilustrações e tanto 

estas quanto as letras, não apresentam nenhuma espécie de relevo, típico das impressões 

tipográficas. 

A seguir do conteúdo verbal direciona-se a visão para baixo onde se encontra a 

silhueta azul de vários homens e mulheres, todos usando chapéus e trajes formais e, 

alguns homens, portando bengalas. A sombra deste grupo de pessoas localiza-se sobre 

uma textura de linhas horizontais azuis sobre fundo branco cujo espaçamento vai 

diminuído da base em direção ao centro, conferindo perspectiva e profundidade à 

composição. As figuras humanas aparecem cortadas pouco abaixo das suas cinturas e, 
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em função da profundidade dada pela textura, parecem estar próximas do observador. 

O cartaz está emoldurado por um retângulo amarelo, fechando a cena representada. 

Acerca do conteúdo simbólico pode-se analisar que a divisão estabelecida pelo 

topo azul e base com textura linear, parece representar o céu e a terra, respectivamente, 

ambientando a cena e aproximando-a de algo real e cotidiano. Esta ambientação parece 

enraizar os personagens em um contexto, afastando a possibilidade de que se trate de 

uma mera alegoria. 

Nesta cena ainda se pode encontrar outras indícios simbólicos pela sugestão de 

uma vivência em sociedade através da alusão a um grupo de pessoas – característica da 

vida moderna que se instaurava – e pelas vestimentas das mesmas. Nestes aspectos pode-

se encontrar algumas relações da composição com o uso do medicamento. No primeiro 

aspecto, o medicamento proporcionaria saúde e, em consequência, permitiria uma vida 

social; e, no segundo, as roupas sugerem elegância em função de todos vestirem trajes 

formais como vestido e uma espécie de terno, chapéus (os femininos com adereços de 

plumas) e bengalas, sendo este bem-vestir ligado à ascensão financeira e, a conquista de 

uma boa posição econômica, de acordo com Machado (2007, p.9), dependia de um corpo 

forte e saudável. Desta forma, o trajar elegante traduz o ideário de que o medicamento 

proporciona saúde e força, permitindo trabalhar e conquistar um bom status 

econômico. 

Outro aspecto que pode estar implícito diz respeito a este grupo de pessoas e a 

alusão à perspectiva através da textura de linhas. Este posicionamento, além de 

aproximar a representação das pessoas do espectador (sugerindo que aquele quem olha 

também pode fazer parte deste grupo, como se bastasse dar um passo, sendo este passo 

metaforicamente representado pelo consumo do medicamento), induz a interpretar-se 

que os indivíduos, possíveis consumidores do Luesol, são pessoas à frente do seu tempo, 

pois se encontram no plano mais próximo do observador. 

Já a mensagem linguística é formada pelo nome do medicamento “Luesol”, nome 

do fabricante “de Souza Soares” e pelo slogan “o melhor depurativo”. 
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2 
 
Nome e tipo de produto | Pastilhas da Vida – Dores de estômago  
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | sem referência 
 
Ano | ? 
 
Tipologia | Selo 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
 

 

 

 

Neste selo a análise do contexto fica superficial, pois não há referência nem de 

cidade, nem de ano e o mesmo se encontra sozinho, sem associar-se a algum frasco ou 

embalagem que trouxesse dados que pudessem enriquecer esta análise. No entanto, por 
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ser a fábrica do laboratório Souza Soares localizada em Pelotas e por esta peça compor 

um acervo da mesma cidade, considerou-se como contexto geográfico este local, sendo 

que esta postura será adotada em todas as demais peças que se analisará das quais não 

se encontra referência de sua circulação. Sobre o contexto temporal, acredita-se que esta 

peça faz parte do período de análise, pois esta apresenta um refinado relevo nas partes 

impressas, o que provavelmente não era possível antes de adentrar no século XX e, talvez, 

esta composição fosse algo muito simples para peças posteriores ao ano de 1930. 

É uma peça que mede 5,1 X 5,1cm e é extremamente simétrica, pois além de 

dividir-se em pesos iguais, tanto a partir de um eixo vertical quanto a partir de um eixo 

horizontal, ela está estruturada com base em um círculo, que é uma forma geométrica de 

simetria absoluta. As formas circulares, normalmente, direcionam o olhar para o seu 

centro e, neste caso, a estrutura compositiva contribui para esta tendência, assim, a 

primeira coisa que se enxerga é o nome do medicamento emoldurado por uma forma 

geométrica. A seguir, observa-se uma textura ao fundo, composta de linhas verticais 

dentro de um círculo, que parece ser um recurso visual para destacar ainda mais esta 

parte da composição e, então, lê-se o texto em arco da parte superior e a seguir o que se 

encontra na base, também acompanhando a forma circular do selo.  

O fundo do selo é azul e toda impressão é composta de conteúdo verbal e alguns 

elementos gráficos, todos na cor branca e, conforme já mencionado, encontram-se em 

relevo. Este relevo, não se refere àqueles relevos que eram uma consequência das 

impressões tipográficas que se dava pelos tipos móveis onde o caracter era fundido em 

alto relevo e, pela pressão, deixavam reentrâncias no papel. Aqui se trata de um recurso 

proposital, uma vez que o que o relevo se dá através de saliências e, não, reentrâncias. O 

selo tem um recorte ondular e uma moldura que lhe acompanha. 

No caso desta peça gráfica, pela inexistência de ilustrações e outros tipos de 

ícones, o conteúdo simbólico parece ser bastante restrito. Talvez, a analogia esteja, 

justamente, na feitura do mesmo, ou seja, através de um tipo de impressão com 

acabamento em relevo, um tipo de recurso sofisticado que pode corroborar para que se 
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atribua este mesmo tipo de adjetivo ao medicamento em questão e, por conseguinte, aos 

seus usuários. 

A mensagem linguística, a mais trabalhada neste selo, apresenta o nome do 

medicamento “Pastilhas da Vida” ao centro; o texto “Sofreis do Estomago” e o imperativo 

“Usai” em dois semi-arcos na parte superior; e “de Souza Soares” em um semi-arco na 

parte de baixo.  
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3 
 
Nome e tipo de produto | Radiolina – torções, queimaduras, cortes, dores e feridas 
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | sem referência 
 
Ano | + ou – Década de 1910 ? 
 
Tipologia | Rótulo 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
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Este rótulo apresenta como referência geográfica a cidade de Pelotas e, como 

contexto temporal, este é mais um caso em que se faz uma especulação em função de 

alguns indícios. Aqui se aponta a década de 1910, mais uma vez em função da 

vestimenta usada pela mulher que é representada no centro da imagem e pelo seu corte 

de cabelo. 

Teve-se acesso a este rótulo muito provavelmente na própria folha em que vários 

foram impressos para posterior recorte, assim, não se tem a dimensão exata do mesmo. 

Por este motivo, forneceu-se a dimensão da área da imagem, sem contar o fundo 

texturizado, apenas para se ter referência da proporção, sendo que esta área mede 5,95 X 

15,8 cm. Aqui se trata de uma impressão totalmente litográfica, pois, configura-se por 

ilustrações e texturas e, estas, bem como os textos, não apresentam o baixo-relevo típico 

da tipografia.   

Nesta peça gráfica, o percurso visual que se faz começa no centro da imagem, 

onde se encontra uma mulher com uma criança no colo, com desenho em contorno azul 

e preenchimento branco – cujo enquadramento do tema representado apresenta a cena 

em sua totalidade –, e sugere proximidade média ao observador. Esta ilustração se 

encontra sobre uma forma elíptica na cor azul que, por sua vez, está sobre um fundo 

amarelo, originando um contraste de cores complementares. A seguir direciona-se o 

olhar para o topo onde se encontra o nome do medicamento e seu codinome, seguido das 

referências do fabricante. Posteriormente, segue-se para a parte abaixo da ilustração 

com a mulher e a criança, que contém um texto sobre os benefícios do medicamento e, 

mais abaixo, outras informações textuais, ambos escritos em azul sobre branco. O texto 

sobre as indicações da Radiolina parece se encontrar em um plano mais à frente da cena 

representada, conferindo um jogo de sobreposição de planos. Somente depois se atenta 

de forma mais específica ao fundo de toda essa composição que é composta por uma 

textura semelhante a um mosaico, com contorno amarelo e fundo branco. A composição 

conta, ainda, com algumas molduras, grafismos e formas que auxiliam na organização 

da mensagem visual. 
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Nesta imagem, acredita-se que o conteúdo simbólico está localizado, 

principalmente, na cena representada de uma mulher com um menino no colo, que, 

provavelmente, trata-se de mãe e filho. Aqui se faz uma relação com o papel que era 

atribuído à mulher do período em questão, ou seja, a mulher era a responsável pelo lar e 

pelo cuidado com filhos e esposo. As figuras femininas utilizadas em produtos gráficos 

associados a remédios, segundo Machado (2007, p. 10), representava o zelo que se 

esperava da mulher, necessário à felicidade do lar, através do seu papel de mãe 

cuidadosa e boa esposa, dedicada aos filhos e ao esposo, apta a recorrer e administrar o 

uso de medicamentos. Também faz referência à postura que se esperava da mulher da 

época através da boa vestimenta e da aparência meiga e afável. 

 Este rótulo contém grande quantidade de mensagem linguística. Partindo de 

cima para baixo tem-se um aviso “Exigir a assinatura M. de Souza”, a seguir o nome do 

medicamento “Radiolina ou Maravilha do lar” e, logo abaixo “Fórmula do 

Farmacêutico M. de Souza Soares”. Na parte inferior encontra-se um box com o texto 

“Ação rápida nas pisaduras, ferimentos, talhos, escaldadelas, queimaduras, feridas, 

maus jeitos, hemorróidas, tumores, contusões, hemorragias, deslocações, abcessos, 

úlceras, dores, escoriações, varizes, inflamações, oftalmias, comichões, vômitos de sange, 

corrimentos, etc. Valioso antissético, hemostático e cicatrizante, ainda indispensável na 

higiene da boca. (Lêr o folheto junto). Preparada por Souza Soares & Irmão – Pelotas (R. 

G. do Sul). Brasil” e ainda mais abaixo está “Classe V 180 – CC. Líquidos Indústria 

Brasileira” e com um pouco mais de destaque “Nova Rotulagem”. Este último conteúdo 

textual representa a importância do material de design no período, com grande apreço 

as novidades. 
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4 
 
Nome e tipo de produto | Radiolina – torções, queimaduras, cortes, dores e feridas 
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Lith. Guarany Pelotas 
 
Ano | + ou – Década de 1910 ? 
 
Tipologia | Folder 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
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 Esta peça gráfica foi classificada como um folder pelo fato de conter um dobra. 

Como contexto geográfico aparece referência à cidade de Pelotas através da indicação 

da litografia no qual ele, ou parte dele, foi impresso. Como cenário temporal, sugeriu-se 

o mesmo período do rótulo anterior, talvez apenas um pouco posterior pelo fato de se 

tratar do mesmo medicamento e do uso da mesma ilustração. Porém, cabe atentar que 

este desenho aparece com maior número de detalhes, principalmente no cabelo da 

mulher, o que pode indicar uma impressão um pouco mais evoluída que a anterior. 

Tendo em vista que se trata de um folder, esta provavelmente era uma peça gráfica de 

distribuição nas ruas ou através de alguns estabelecimentos como dentro do próprio 

Parque Souza Soares. 

 A questão do contexto serve para toda a peça gráfica analisada, no entanto, para 

os demais itens como descrição, mensagem plástica, mensagem simbólica e mensagem 

linguística, far-se-á uma análise separada da capa, da parte de trás do folder e da sua 

parte interna. Este recurso foi adotado porque pensa-se facilitar o entendimento, além 
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de estas partes configurarem quase que composições isoladas no sentido de que a capa 

não foi feita para ser vista com a parte de trás e nem com a parte interna, ou seja, são 

locais que não foram pensados, ao menos neste exemplo, para serem vistos de forma 

integrada. É quase como se tratasse de três peças gráficas isoladas, o que permite indicar 

certa inexistência de integração entre as partes que compõem o folder. 

 Esta peça gráfica possui as dimensões 26,6 X 37,5 no formato aberto. Na parte 

externa, na capa do folder, o olhar entra pelo canto superior esquerdo – ponto em que 

normalmente começa o movimento visual do olhar nas composições em geral – onde se 

encontra um típico anjo com auréola, asas e coberto por um manto. Este anjo está por de 

trás de uma farta roseira e contém em suas mãos um frasco de Radiolina que está a 

derramar. Tanto esta ação quanto o olhar do anjo voltam a visão do espectador para a 

parte inferior da composição, porém, antes de chegar à base onde se encontra um globo 

terrestre que está sendo atingido pelo medicamento, o olhar estaciona no centro da 

imagem onde se localiza em grande destaque o nome do produto escrito inclinado e 

seguindo uma linha ondular. Depois que se alcança o globo, direciona-se para o canto 

superior direito onde está escrita a palavra tango para, então, perceber-se a textura do 

fundo desta capa que parece ser composta de nuvens em tons de azul claro, rosa e 

branco. As palavras Radiolina e Tango estão escritas em diferentes fontes; a primeira 

com linhas mais retas e, a segunda, um pouco mais arredondada e com curvas mais 

sinuosas, no entanto, ambas são serifadas.  

 A área que contém o anjo e a roseira aparece dentro de um retângulo, no qual se 

encontram um colorido composto de tons pastéis como azuis, beges, rosas e brancos, 

juntamente com cores mais escuras e vivas como marrom, preto, vermelho, verde e 

algumas pequenas partes em amarelo. Aqui se percebe o recurso do contraste entre claro 

e escuro e entre cores complementares. 

 Esta composição sugere superposição de planos que lhe conferem certa 

profundidade. Em um plano mais à frente aparece o nome do medicamento, um pouco 

atrás está a cena do anjo com a roseira que, por sua vez, encontra-se no mesmo nível do 
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globo. A seguir há um plano com a palavra tango e, mais ao fundo, o cenário com a 

textura de nuvens. Ainda enfatiza a questão da profundidade o fato de uma das asas do 

anjo extrapolar um dos limites do retângulo no qual está inserido e, a textura das 

nuvens, tendem a aguçar a percepção tátil do observador.  O recurso dos planos e da 

profundidade faz com que o olhar percorra os diferentes níveis da imagem, prendendo-

o por maior tempo de forma a aumentar a sua pregnância, diferente daquelas imagens 

que permitem que se perceba apenas um plano mais superficial. Toda esta composição 

aparece emoldurada por uma linha negra seguida de uma margem externa branca. 

 A mensagem simbólica está presente nos motivos representados: um anjo, o céu, o 

globo e a roseira. Interpreta-se que a presença do anjo e a atmosfera celestial aproximam 

o medicamento do sagrado, do divino, ou seja, com benefícios milagrosos. Pensa-se que 

esta postura está de acordo com a propaganda do medicamento, pois, como se viu na 

análise do rótulo anterior, a Radiolina era uma espécie de medicamento para todos os 

males, desde as hemorróidas até a higiene bucal. Outro aspecto representado é o anjo 

derramando a fórmula sobre o globo terrestre, conotando o sucesso do medicamento e 

sua propagação pelo mundo. Era motivo de orgulho um produto local, de uma austral 

cidade do interior do Rio Grande do Sul, ter reconhecimento em outras localidades do 

globo, tidas como o primeiro mundo, cuja modernidade alcançada era tão almejada 

pelos países “periféricos”. Por fim, outra leitura de cunho subjetivo que pode ser feita se 

dá através da roseira, a qual pode ser representativa de um medicamento com base 

natural, que vai ao encontro da homeopatia, técnica utilizada pelo laboratório do 

Parque Souza Soares na formulação dos seus medicamentos, que tinha como 

prerrogativas explorar as propriedades medicinais da flora em busca de substâncias 

puras com propriedades curativas.  

Na mensagem verbal aparecem apenas o nome do medicamento “Radiolina”, a 

palavra “Tango” e algumas palavras no rótulo da ilustração do medicamento das quais 

se identificam, novamente, o nome do medicamento, e outras que são ilegíveis. Porém, 

não importa que as palavras do rótulo da ilustração do frasco não sejam passíveis de 
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leitura, uma vez que as mesmas não têm outra intenção que não a de representar, através 

de uma ilustração o mais realista possível, o medicamento. 

 Depois, na parte de trás, deparou-se com outra composição, bastante distinta da 

estrutura da capa, inclusive com o nome do medicamento tratado de uma forma 

diversa. Esta não uniformidade no tratamento gráfico do nome do medicamento, ou 

melhor, a inexistência de uma marca que identifique o mesmo, pode ter prejudicado a 

sua assimilação pelos consumidores. 

 Nesta parte encontra-se uma grande massa de texto e a ilustração da mulher com 

o menino no colo que já aparecia na peça gráfica anterior, que se tratava do rótulo do 

produto. Assim, novamente, é neste tema retratado que se encontra a mensagem 

simbólica, cuja interpretação já se descreveu na análise precedente, logo, não se faz 

necessário repeti-la, pois, do contrário, a leitura deste texto se tornaria enfadonha. Tanto 

a mensagem verbal quanto a ilustração são na cor preta, predominantemente, e na cor 

branca, sobre fundo azul. Este fundo contém uma moldura cujos quatro cantos são 

adornados com elementos orgânicos e florais que em nada se relaciona com a moldura 

da capa.  Conforme se mencionou, aqui há uma grande massa de texto e, por isso, o olhar 

percorre a mesma trajetória da escrita ocidental, ou seja, da esquerda para direita e de 

cima para baixo, permanecendo um tempo um pouco maior quando encontra a 

ilustração. Os textos estão organizados com pelo menos três tipos de fontes, duas sem 

serifa e uma com serifa, que aparecem mescladas umas as outras. Na época era 

recorrente a miscelânea de fontes tipográficas. 

 A mensagem linguística apresenta, primeiramente, na parte superior, espécies de 

slogans como “A tranqüilidades das mães!..”, “Indispensável no lar!!!”, “Sempre pronto – 

Sempre eficaz”, seguido de um texto cujo início destaca, através do tamanho das fontes, 

da utilização de uma forma branca ao fundo e do negrito, o nome do medicamento, seu 

codinome e o fabricante. Este texto diz o seguinte: “Não deve faltar em casa alguma a 

Radiolina ou Maravilha do Lar de Souza Soares, um remédio que prehenche todas as 

necessidades de uma pessoa. Não se trata de uma panacéa, como as que abundam no 
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mercado, mas de um preparado sério, de extraordinaria efficacia, capaz de realizar 

prodigios. Depois de muitos estudos, observações e experiencias, conseguiu-se a 

Radiolina ou Maravilha do Lar de Souza Soares, que offerece enormes vantagens sobre 

todos os medicamentos para o mesmo fim. É um produto novo, preparado de accordo 

com as descobertas modernas, para o qual se aproveitou todos os conhecimentos 

scientíficos actuaes. Nada o poderá siquer igualar na cura de accidentes communs, 

quedas, pisaduras, ferimentos quaesquer, queimaduras, talhos, torceduras, dores, 

feridas, hemorrhagias, tumores, escoriações, varizes, etc. A Radiolina ou Maravilha do 

Lar, de Souza Soares, encontra-se á venda em todas as pharmacias e casas que vendem 

medicamentos.” 

  Partindo para a fração interna do folder encontrou-se uma partitura dividida 

em duas partes. Na parte da esquerda encontrou-se as palavras “Radiolina” (escrita com 

a mesma tipografia da capa, porém aqui segue uma linha horizontal), “Tango”, “H. Cruz” 

(provável compositor da música) e “Piano”. A seguir começa a partitura que se 

desenvolve sobre o restante da parte esquerda da composição e sobre a totalidade da 

fração direita. Toda impressão da parte interna está na cor preta sobre fundo branco e, 

por se tratar de uma partitura e da tipologia da peça gráfica, o olhar se dá da esquerda 

para direita e de cima para baixo, de um lado e depois do outro. No conteúdo interno do 

folder, na partitura, não se encontrou nenhum motivo gráfico que permita uma leitura 

simbólica. Apenas se pode pensar que uma partitura de piano sugere erudição, cultura, 

típicos dos mais abastados economicamente, logo, consumir o medicamento talvez 

aludisse a uma maneira de os mais humildes se aproximarem das classes mais altas, 

sendo a Radiolina um produto capaz de significar instrução daqueles que a usam. Aqui 

se teria um caso típico do século XX, em que as pessoas passaram a expressar as suas 

identidades através dos objetos de consumo (Denis, 2000, p. 56), podendo ser os 

medicamentos alguns exemplos. 

 Esta peça gráfica foi impressa pela técnica litográfica, indicado pela assinatura 

da “Lith. Guarany” – na capa –, por se perceber riqueza cromática, mistura de cores, 
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diferentes tonalidades e degradês e, ainda, pela composição livre do nome do 

medicamento na parte da frente do folder, seguindo uma linha imaginária sinuosa, que 

não seria possível através da tipografia, conforme já explicitado quando se apresentou 

este processo nos capítulos 1 e 2.  
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5 
 
Nome e tipo de produto | Radiolina – torções, queimaduras, cortes, dores e feridas 
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Globo Pelotas 
 
Ano | + ou – Década de 1920 ? 
 
Tipologia | Cartaz 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
 

 

 

 

Aqui se sugere como contexto temporal a década de 1920 porque, embora possua 

a mesma ilustração presente nas duas imagens anteriores, neste caso parece que a 

qualidade de impressão é um tanto mais apurada pela melhor definição de detalhes das 

ilustrações. Mais uma vez encontrou-se uma referência que permite localizar a peça no 

contexto geográfico de Pelotas, através da citação do nome da cidade, tanto abaixo do 
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nome do fabricante, quanto juntamente da assinatura da gráfica “Globo”. Trata-se de 

um cartaz, logo, uma peça gráfica a ser visualizada nas ruas, em locais que pudesse ser 

percebido pelo público, como no caso da imagem da primeira análise.  

Esta peça possui 15,8 X 26,3 cm, cuja área é explorada pela vista, primeiramente 

no topo à direita, onde se encontra o nome do medicamento, seu codinome e crédito da 

formulação do mesmo; a seguir direciona-se para a lateral esquerda, onde se localiza a 

ilustração de uma mulher com uma criança no colo, como nas duas imagens 

precedentes, encimando uma forma em degradê de amarelo que se assemelha a um 

triângulo arredondado com uma aresta apontando para baixo; segue-se para o nome do 

laboratório e sua localidade que estão na base do cartaz e, por fim, volta-se ao centro da 

imagem, onde há um texto explicativo sobre as indicações da Radiolina. Este texto está 

estruturado sobre uma forma com fundo em azul e adornos em suas faces horizontais e, 

na sua direita, as linhas convergem formando uma espécie de seta que direcionam o 

olhar para fora da imagem, porém, antes disso, nota-se a presença da ilustração de uma 

cobra e de um cálice que são símbolos da ciência farmacêutica. Quando se percebe a 

cobra, a sinuosidade com que está representada, por sua vez, também direciona para 

fora da composição.  

Somente depois deste rastreio é que se atenta para a presença de uma textura 

pontilhista ao fundo da grande maior parte do cartaz. Esta textura se dá através de 

pontos diminutos nas cores azul e amarelo que se sobrepõem e cuja distância entre os 

mesmos permite que se visualize-os individualmente, sem que a cor verde (produzida 

pela mistura óptica dos pontos nas duas cores citadas) seja o aspecto visual mais latente. 

Pelo fato de o canto superior esquerdo, ao fundo da ilustração da mulher e da criança, 

ser na cor verde, acredita-se que a textura de pontinhos foi proposital, e não um recurso 

para obtenção desta cor. A seguir, é para este tema representado que se retorna e nota-se 

a textura de formas orgânicas de contorno vermelho sobre fundo verde e os maiores 

detalhes da cena representada, como os detalhes da roupa da mulher e do menino, bem 

como os pormenores do cabelo e face da provável progenitora. Nesta ilustração, 



 Capítulo 3 

 

 

 
 146 

 

comparada com as duas representações anteriores, observa-se que, sobre a mesinha, a 

alusão a um frasco de Radiolina vai adquirindo maior importância, até se tornar uma 

figura identificável, como na presente situação.  

A composição tem como cores básicas azul, amarelo e vermelho e diferentes 

porcentagens destes tons, bem como outros tons alcançados pela mistura das mesmas. A 

obtenção de alguns degradês e de algumas misturas são um pouco grotescos, uma vez 

que estes recursos eram obtidos pela técnica da retícula e, nestas situações os pontos são 

perceptíveis. Igualmente percebíveis são alguns desencaixes na sobreposição de cores, 

provavelmente em função de erros de registro. Também são apresentados diferentes 

tipos de fontes, uma serifada e outras sem serifa, sendo utilizado, como recurso para 

destaque, diferentes cores e, no nome e codinome, uma espécie de sombreado. A 

composição traz, ainda, uma série de molduras, contornando alguns elementos do 

arranjo como da figura oval que está atrás da cena da mulher e do menino, da forma 

geométrica abaixo do texto que contém as propriedades do medicamento e fazendo o 

fechamento do cartaz como um todo. Interessante notar que a moldura da composição é 

formada por pequenos quadrados/retângulos na cor amarela que não apresentam 

uniformidade, traduzindo a irregularidade de um traçado feito à mão, sem o uso de 

instrumentos. Talvez esta não uniformização tenha sido algo proposital uma vez que o 

uso de instrumentos era algo possível, pois, na mesma composição, percebe-se 

regularidade nas formas circulares que emolduram a forma, ao fundo do texto, que se 

encontra no centro da imagem.    

A mensagem simbólica encontra-se, mais uma vez, na temática representada: a 

mulher com um menino no colo, que devem se tratar, conforme já destacado, de mãe e 

filho. Reitera-se que não se irá repetir a relação simbólica que se estabeleceu entre esta 

cena e o uso deste medicamento. 

Como mensagem linguística tem-se “Radiolina ou Maravilha do lar”, seguido da 

referência à criação do medicamento “Fórmula do farmacêutico M. de Souza Soares”. No 

centro é apresentado o texto “Ação rápida nas pisaduras ou contusões, ferimentos, 
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talhos, escaldadelas, queimaduras, feridas ou úlceras, maus jeitos e deslocações, 

hemorroidas, tumores, espinhas ou furúnculos, abcessos, dores, hemorragias, varizes e 

veias inchadas, inflamações, vômitos de sangue, comichões, corrimentos ou flores 

brancas, sangue do nariz, etc. e para todos os curativos, a-fim de apressar a cicatrização e 

evitar as infecções. Valioso antisséptico, hemostático e adistringente, ainda 

indispensável na higiene da boca.”.  Na parte inferior temos “Souza Soares & Irmão” e 

“Pelotas (Rio Grande do Sul) Brasil”.  

Esta peça gráfica também foi impressa pela técnica litográfica, o que pode ser 

percebido pela forma de se obter degradês e misturas de cores e pela ausência do relevo 

típico da tipografia. Um aspecto interessante de se notar é que nas duas peças gráficas 

anteriores e na presente, a temática representada se repete: uma mãe tratando de cuidar 

de seu filho. Em função das melhorias percebidas na representação das mesmas, 

sugeriu-se que elas são de anos distintos, no entanto, a mesma temática ilustrada, com 

pequenos detalhamentos a mais, mantinha-se. A manutenção do tema representado, 

através dos anos, pode ter sido uma forma de construir uma identidade reconhecível 

para o medicamento ou pode aludir ao fato de que o custo para a criação de ilustrações 

era elevado. No entanto, destaca-se que, embora haja esta recorrência, as chapas 

(fotolitos) são diferentes, em função de pequenas diferenças percebidas nas imagens e, 

também, por se tratarem de impressões feitas em gráficas distintas. Ou seja, para além da 

questão financeira do custo de elaboração de uma chapa, parece ter sido uma opção 

manter a mesma temática e ilustração. 

A utilização de uma mesma ilustração e, inclusive de uma diagramação idêntica 

ao longo dos anos, percebeu-se, em período de pesquisa realizado em Buenos Aires, que 

esta era uma prática comum. Durante a referida investigação, foram observados 

anúncios de medicamentos de uma revista local, Caras y Caretas, do trecho de tempo 

que contextualiza esta dissertação e, então, notou-se que se repetiam exatamente as 

mesmas ilustrações ao passar dos anos. Abaixo, comprova-se esta afirmação através de 
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dois anúncios, um de 1901 (Fig. 38) e outro de 1920 (Fig.39).  Parece que as ilustrações 

funcionavam como espécies de marcas dos produtos. 

 

 

Fig.38 – Phosphatine Falières 
Caras y Caretas nº 118 – 5 de janeiro de 1901 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional 
de la Nación Argentina / Fotografia da autora 

   

 

Fig.39 – Fosfatina Falières 
Caras y Caretas nº 1109 – 3 de janeiro de 1920 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional 
de la Nación Argentina / Fotografia da autora 
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6 
 
Nome e tipo de produto | Luesol – Depurativo de sangue 
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | sem referência 
 
Ano | 1919 ou 1920  
 
Tipologia | Reclame 
 

Acervo | Pelotas Memória da Universidade Católica de Pelotas  
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Para esta peça gráfica apontou-se como contexto geográfico a cidade de Pelotas e, 

como contexto temporal o ano de 1919 ou 1920. A especulação entre estes dois anos se dá 

porque aparece no reclame o ano de 1920, porém, juntamente com o desejo de boas 

festas ao espectador e, nestas situações, ao menos atualmente, costuma-se colocar o ano 

que está para chegar. A esta peça gráfica teve-se apenas acesso ao material já 

digitalizado, logo, acreditou-se se tratar de um reclame – pela sua diagramação – de 

uma contra-capa de alguma revista – por aparentar estar em um suporte mais espesso 

que os comumente usados em miolos deste tipo de periódico.  

Como o acesso foi apenas ao material digital, também não se tem a referência 

exata do tamanho da peça. No programa de tratamento de imagem ela aparece com as 

dimensões de 22,7 X 29,1 cm, porém, não se sabe se estas medidas correspondem a sua 

dimensão real.  

Nesta composição visualizamos, primeiramente, o seu topo, onde se encontra o 

nome do medicamento e algumas frases. É interessante notar que neste caso, o nome do 

medicamento não recebe grande destaque em relação aos demais conteúdos verbais que 

aparecem e, inclusive, o nome do fabricante tem mais ênfase que o nome do depurativo. 

Depois de percorrer a parte textual, baixa-se para o centro da composição, onde se 

encontra o foco de interesse da cena representada: um homem com vestimenta de 

gaúcho apoiado em um balcão e um provável farmacêutico por se tratar de um 

ambiente de uma farmácia.  

Sobre os estabelecimentos farmacêuticos, Revilla (2003, p.6-7), diz que estes eram 

organizados de forma semelhante, decorados com lindas prateleiras de madeira e 

balcões com gavetas. Atrás do balcão, normalmente, estavam dispostas estantes com 

uma abertura que dava acesso a outro espaço, o qual continha uma mesa com tampa de 

mármore e os instrumentos necessários para o preparo das fórmulas como potes, 

medidas, balanças entre outros. As características das farmácias do período podem ser 

percebidas na ilustração da cena apresentada no reclame e, também, pode-se 

comprovar que era algo que realmente se repetia em todos estes tipos de estabelecimento, 
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inclusive em contextos geográficos distintos, se observar-se a imagem abaixo (Fig.40). 

Esta imagem é uma fotografia atual de uma farmácia de Buenos Aires denominada 

Drogueria de la Estrella, considerada a primeira farmácia da capital argentina, fundada 

no ano de 1834. Esta farmácia mudou-se para o prédio mostrado nesta fotografia no ano 

de 1885, no qual, até os dias de hoje, conserva-se o estabelecimento de mesmo nome. Na 

época da inauguração o edifício reservava para a parte comercial o piso térreo e para a 

moradia a parte de cima (BOUILLON, 2006; REVILLA, 2003, p.8). 

Se comparar-se esta fotografia com a cena do anúncio, as semelhanças dos 

ambientes são notórias, inclusive com a presença de um relógio na mesma localização. 

Pode-se dizer que a ilustração do reclame Pelotense poderia servir como uma 

representação do estabelecimento bonaerense. 

 

 

Fig.40 – Fotografia atual da Droguería de la  Estrella – Buenos Aires 
Fotografia da autora 
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Voltando à análise do reclame, na cena cotidiana de uma farmácia, parece que o 

farmacêutico está a indicar um medicamento para o personagem do gaúcho. Depois de 

se perceber este ato é que se sobem os olhos e se nota os detalhes do ambiente, como os 

móveis que estão presentes no local e, também, a existência do símbolo da ciência 

farmacêutica (cobra enroscada em um cálice) e, somente depois disso é que se vêem os 

detalhes de uma moldura com adornos orgânicos que formam uma textura, com clara 

influência da Art Nouveau, contornando a composição. No reclame predominam os 

tons de bege e amarelo, combinados com uma área verde e zonas em vermelho que 

geram um contraste de complementares. 

Quanto à mensagem simbólica deste anúncio, acredita-se que ela se encontra na 

representação do gaúcho. Este homem dos pampas, nativo do estado do Rio Grande do 

Sul, figura conhecida para as pessoas da cidade de Pelotas, onde se localizava o Parque 

Souza Soares, costuma ser estereotipado como uma pessoa mais grotesca e como um 

típico “macho”.  Ou seja, para o valente gaúcho não seria necessário a “frescura” de 

tomar medicamentos para curar determinado mal. Assim, o anúncio pode estar 

transmitindo que, inclusive estas pessoas mais “descrentes” na necessidade do uso de 

medicamentos, estariam convencidas dos benefícios e qualidades do Luesol.   

A ideia do homem campesino, de modos menos educados, vincula-se ao conteúdo 

verbal do anúncio que utiliza o modo imperativo “Não quero isso! Dê-me o Luesol de 

Souza Soares que é o melhor depurativo”. Além destas frases, aparece, ainda, como 

mensagem linguística a frase “Bôas festas 1920” que se repete duas vezes na composição, 

no topo à esquerda e à direita.  
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7 
 
Nome e tipo de produto | Luesol – Depurativo de sangue  
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Gráfica da revista Illustração Pelotense (?) 
 
Ano | 1925 
 
Tipologia | Reclame 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 

 

 

 

Este reclame tem os contextos exatos por ter sido publicado na revista 

Illustração Pelotense, periódico da cidade de Pelotas – editado entre os anos 1919 e 

1927, com uma breve interrupção no ano de 1924 –, que mesclava assuntos de cunho 

intelectual e da vida social. Objetivou manter-se com uma frequência quinzenal e 

atingir um mercado que ultrapassasse os limites da sua cidade. Após sua suspensão em 
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1924, ressurgiu ainda no mesmo ano, porém, com alterações formais – tanto de 

tamanho quanto de diagramação –, e, ainda, de conteúdo. Com seu retorno, passou a 

contemplar os anseios da alta sociedade, com assuntos relacionados às artes e à 

literatura (MICHELON, 2001, p.19-20). Foi através deste novo perfil que o reclame que se 

está analisando, foi veiculado, na revista de número 4 de 16 de Fevereiro de 1925.  

Esta composição de 10,6 X 16,1 cm situa o olhar, primeiramente, em seu centro, na 

figura humana trajando um manto com o braço esquerdo erguido e parecendo suportar 

o símbolo da ciência farmacêutica. O elemento içado não é bem identificável pela má 

reprodução da imagem que, em todo anúncio é um pouco borrada, dificultando, 

inclusive, a leituras dos textos. A sugestão de estar elevando o símbolo desta ciência leva 

a acreditar que a figura humana trata-se de uma deusa que represente a disciplina em 

questão. Após a percepção desta imagem, os olhos se dirigem para esquerda, onde se 

localiza a ilustração de um frasco de Luesol que tem, por detrás de si, raios que se 

assemelham a uma auréola e, depois, direcionam-se para a marca do produto e leitura 

dos textos que se encontram na fração direita da composição. 

O reclame é todo composto em apenas uma cor, um tom de verde azulado, e, além 

do nome do medicamento, os demais textos utilizam apenas uma fonte tipográfica, de 

cantos arredondados e sem serifa. A impressão foi realizada em litografia, porém, não 

são explorados os recursos que esta técnica possibilitava como utilização de mais de 

uma cor, sobreposição das mesmas e degradês.  

A mensagem subjetiva deste anúncio está, a partir da interpretação feita, na 

auréola que se localiza junto à representação do medicamento. Esta auréola, assim como 

no caso do anjo presente no folder da Radiolina que se analisou, aproxima o produto do 

adjetivo milagroso, ou seja, da eficácia do produto para regenerar o sangue. Mesmo em 

se tratando de medicamentos distintos, é aplicada a mesma solução simbólica em 

ambos. 

O conteúdo verbal está composto pelo nome do medicamento “Luesol” e de sua 

indicação “depurativo de sangue” na representação do frasco do produto e de um texto 
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que diz: “A medicina aos que sofrem” e “Aqui tendes o preparado que tanto vos 

preconizei – o incomparavel regenerador do sangue Luesol de Souza Soares – 

Depurativo e tonico”. Interessante perceber que a marca do medicamento aparece no 

interior do texto, fazendo parte da sequência de leitura do mesmo.   

Através da mensagem linguística, a mensagem simbólica parece ser confirmada 

através da menção ao sofrimento e do adjetivo “incomparável”. Normalmente, as 

pessoas que sofrem de algum mal tendem a rogar um milagre e o adjetivo mencionado 

aproxima-se de algo sublime. 

 

A seguir partir-se-á para a análise de duas séries do que se classificou como 

panfletos e, nestas situações, a dinâmica de análise mudará com relação às anteriores. 

Por se tratarem de peças que compõem séries que possuem a mesma estrutura de 

diagramação apenas com a ilustração de diferentes mulheres, analisar-se-á o conteúdo 

formal e linguístico em cada uma das séries de uma maneira geral, sem recorrer a cada 

uma das peças individualmente, pois tal procedimento tornaria o texto repetitivo. Por 

sua vez, a separação da análise formal e linguística em duas séries se faz necessária 

porque cada uma destas propagandeiam um medicamento distinto, apresentam 

pequenas diferenciações nos grafismos que lhe estruturam e diferentes textos. No 

entanto, após a análise formalista e linguística de cada uma delas, far-se-á a análise 

simbólica de ambas, conjuntamente, pois interpretou-se que este tipo de mensagem se 

encontra nas figuras das mulheres que são representadas, mas não em cada uma delas 

em específico, mas sim, a partir de uma questão de gênero. 
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8 
 
Nome e tipo de produto | Peitoral de Cambará – moléstias do peito e vias respiratórias 
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Sem referência. Há uma assinatura O.L. S ou O.S.S, provavelmente 
as iniciais do ilustrador/litógrafo  
 
Ano | Década de 1920 ? 
 
Tipologia | Série de panfletos 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
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Embora não apareçam referências, pela adoção de uma postura já explicada, 

contextualizou-se esta série de panfletos na cidade de Pelotas e sugeriu-se que estes 

circularam em algum período situado na década de 1920. A hipótese deste período foi 

feita em função de que as mulheres representadas se assemelham às melindrosas, figuras 

oriundas, justamente, da segunda década do século XX. As melindrosas caracterizavam-

se pela sofisticação, elegância, caráter vanguardista, preocupação com as tendências da 

moda e pertenciam a uma classe social elevada. 

Cada um destes panfletos mede 23,5 X 10 cm e acredita-se terem sido impressos 

em dois momentos: tipografia para os textos, em função do relevo observado e serem 

compostos em uma só cor; e litografia para as ilustrações das mulheres, pois estas 

apresentam muitas cores e riqueza de tons e degradês. Já o suporte consiste em um papel 

de considerável gramatura e textura macia. 
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A série de panfletos do Peitoral de Cambará divide-se horizontalmente, em duas 

partes sendo que a fração inferior é reproduzida igualmente em todos os exemplares e 

organiza-se com o título do medicamento em maior destaque, seguida por um texto 

explicativo. Na parte que abarca o conteúdo verbal, é interessante observar que o 

tipógrafo e/ou o ilustrador fez uso de um princípio do design que é o contraste, através do 

uso de duas fontes distintas (uma bastão e outra serifada), da diferenciação de tamanhos 

e do uso de tipografia em corpo normal, itálico, caixa alta e negrito. Este fato observado 

comprova a perspicácia do profissional, pois o recurso do contraste auxilia na criação de 

mensagens mais atraentes e persuasivas evitando, assim, um layout chamado de 

concordante que costuma resultar em uma composição monótona.  Falando no criador 

destas composições, estes panfletos apresentam as iniciais O.L.S ou O.S.S sobre as 

ilustrações das mulheres, devendo referir-se à assinatura do profissional responsável 

pela confecção da ilustração e/ou composição.  

Auxiliando na organização da mensagem textual e de forma a agregar interesse 

visual, são utilizados alguns fios e ornamentos. Já a parte superior, ligeiramente maior, é 

o espaço destinado à diferenciação de cada exemplar que compõe a série, pois é neste 

local que há a inserção das figuras de mulheres, às quais constituem o objeto da análise 

simbólica. A série “Peitoral de Cambará” é composta por seis panfletos que possuem 

ilustrações femininas representando quatro jovens adultas, uma moça e uma criança. 

Nestas peças, as primeiras coisas que os olhos enxergam são as belas ilustrações 

femininas, direcionando-se para baixo onde aparece o nome do medicamento seguido de 

um texto. Estas composições caracterizam-se por explorar o fundo branco e os vazios, o 

que agrega sofisticação à composição. 

A mensagem linguística compõe-se do nome do medicamento “Peitoral de 

Cambará”, seguido do texto “É o grande remédio das tosses, bronchites agudas e 

chronicas, asthma, rouquidão, tuberculose pulmonar, coqueluche, defluxão, etc. De 

paladar admirável, é tomado com prazer pelas criacinhas. Em uso a mais de meio século! 

Sempre o melhor! Sempre o preferido!” 
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9 
 
Nome e tipo de produto | Radiolina – torções, queimaduras, cortes, dores e feridas  
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Sem referência 
 
Ano | Década de 1920 ? 
 
Tipologia | Série de panfletos 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 
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Para análise desta série aproveitar-se-á muitas das considerações já 

exemplificadas na série anterior. Nesta, novamente não se tem referências geográficas e 

temporais, logo, considera-se a cidade de Pelotas e a década de 1920, pelos motivos 

citados anteriormente.  

Estas peças também possuem as dimensões de 23,5 X 10 cm, utilizam o mesmo 

suporte e foram impressas em dois momentos, através da tipografia e da litografia, 

repetindo as mesmas características da série precedente. Da mesma forma, o olhar entra 

pela ilustração da figura feminina e direciona-se para a zona inferior da composição 

onde se localizam o nome do medicamento e demais conteúdos verbais. Teve-se acesso a 

cinco panfletos que compõem esta série, sendo que cada um contém diferentes 

representações do gênero feminino, sendo todas adultas e jovens. As duas partes da 

composição são abraçadas por uma moldura contendo ornamentos nos seus quatro 

cantos. 
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A mensagem linguística, aparece de forma idêntica em todos os panfletos desta 

série e inclui o nome e o codinome do medicamento “Radiolina ou Maravilha do Lar de 

Souza Soares”, e o seguinte texto: “Este precioso medicamento é o verdadeiro 

companheiro do homem, não só na sua residência, mas em qualquer logar em que se 

encontre. É um prompto soccorro.” Cada um destes panfletos, abarca, ainda, uma 

referência com letras e números no canto inferior direito da composição, os quais devem 

indicar o número da série da gravura ou da chapa de impressão.  

Agora, conforme explicitou-se, adentrar-se-á na análise da mensagem simbólica 

dos panfletos que compõem as duas séries, tanto do Peitoral de Cambará quanto da 

Radiolina. 

Na análise das duas séries citadas, pode-se observar, em sua totalidade, a 

representação gráfica de mulheres jovens e, inclusive, uma criança, todas belas e com um 

aspecto saudável. Tal análise permite destacar que as imagens veiculadas nos reclames 

faziam uma diferenciação clara entre homem e mulher. O homem deveria ser forte e 

viril, já a característica específica atribuída à mulher era a beleza, que passou a conotar 

um corpo saudável. No caso do gênero masculino, o indesejável era um corpo fraco e, no 

caso do gênero feminino, era um corpo feio (MACHADO, 2007, p.6-7). Faz-se 

fundamental destacar esse aspecto, pois a beleza das mulheres passou a ser responsável 

pela associação simbólica do uso do medicamento com o bem-estar. Conforme afirma 

Santos (2006, p.2), a sociedade atribuía aos homens a possibilidade de busca por novas 

carreiras e profissões; e a mulher, a possibilidade de conservar seu papel doméstico e 

familiar, tendo sido esta imagem feminina explorada como um recurso para a venda de 

produtos.  

As mulheres retratadas nos reclames que se analisou apresentam como ideal de 

beleza uma aparência saudável através de uma tez lisa, uniforme e com bochechas 

rosadas e lábios vermelhos. Este tipo de pele evidencia o padrão de beleza então vigente, 

pois Machado (2007, p.6) enfatiza, em seu artigo, o anúncio da Emulsão de Scott do ano 
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de 1909, o qual explicita que nada torna as senhoritas mais feias do que uma pele de cor 

mascilenta, com cravos, espinhas e outras erupções.  

Esta aparência “corada”, explorada em anúncios daquele período, segundo o 

autor, tem a finalidade de identificar mulheres sadias, não anêmicas, com boa circulação 

sanguínea e com um sistema reprodutivo em bom funcionamento, assim, destacando a 

função procriadora da mulher. Através da apreciação das propagandas do 

medicamento A Saúde da Mulher nos anos 1920, Machado conclui que havia novos 

auspícios para o corpo feminino, embasados no útero e ovários sãos, pois estes seriam os 

responsáveis não só pela saúde, mas, também, pela felicidade da mulher! Mais uma vez a 

distinção entre os gêneros feminino e masculino é evidenciada (MACHADO, 2007, p.7).  

Tendo em vista que o uso de medicamentos está atrelado ao cuidado, a utilização 

das figuras femininas em produtos gráficos associados a eles, também representam 

aquilo que se esperava da mulher: a felicidade do lar através do seu papel de mãe 

cuidadosa e boa esposa (MACHADO, 2007, p.10), ou seja, cabia a mulher cuidar dos seus 

filhos e esposo e administrar o uso de medicamentos. Embora o local destinado à mulher 

fosse o interior do lar, naqueles “novos tempos” passou-se a considerar que a mulher 

deveria ter acesso a uma qualidade de vida superior e diferente. Esta noção emergiu 

graças ao aparato técnico disponível e propagandeado para o consumo (BRITES, 2000, 

p.260-262).  Nas figuras apresentadas aqui, percebe-se que nenhuma das mulheres é 

representada com avental ou algo semelhante. Embora elas tivessem de cuidar do lar, a 

elas também eram reservadas atividades de lazer, eventos sociais e esportes, como a 

hípica que, por exemplo, aparece como cenário ao fundo de um dos panfletos da série da 

Radiolina, esporte daquelas de boa linhagem.  

Outro aspecto observado é que todas as mulheres representadas apresentam-se 

muito bem vestidas e com roupas de frio. Este aspecto traduz o desejo de modernidade da 

sociedade à medida que eram seguidas as tendências de moda vindas da França, 

considerado um país moderno e civilizado. O bem vestir associava-se à ascensão 

financeira, sendo que a conquista de uma boa posição econômica, de acordo com 
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Machado (2007, p.9), dependia de um corpo forte e saudável. Desta forma, as mulheres 

bem vestidas traduzem a ideia de que o medicamento proporciona saúde e força, 

permitindo trabalhar e ascender economicamente.  

Nos panfletos que configuram a série da Radiolina, percebe-se que em três deles 

existe um cenário ao fundo.  Em um deles uma paisagem de campo; em outro uma cena 

que se assemelha a um hipódromo, conforme já mencionado acima; e, por último, um 

panfleto com uma paisagem de neve. Brites (2000, p. 253) destaca que a maioria das cenas 

retratadas, no período em questão, eram pautadas em experiências proporcionadas pela 

cidade industrial, mas também havia a representação de paisagens campais como signo 

de uma vida mais confortável e moderna. Nos panoramas acima mencionados, embora 

apenas uma seja de campo, as duas outras remetem a cenas de lazer e esporte que também 

identificam a modernidade.  

A respeito da criança representada, que aparece na série do Peitoral de Cambará, é 

importante frisar que nas propagandas de alimentos e medicamentos da época havia a 

intenção de propagar a imagem da criança ideal (BRITES, 2000, p.254). Na ilustração da 

menininha observa-se seu olhar meigo, postura educada e sorriso simpático, atributos 

que quaisquer pais desejavam para suas filhas. 

Os aspectos simbólicos observados acerca da imagem das mulheres nestes 

panfletos, como beleza, fertilidade e educação – qualidades do estereótipo feminino – 

são, segundo Csikszentmihalyi (1993, p.24), formas tradicionalmente usadas para 

expressar o poder das mulheres.  Estas qualidades, segundo o autor, são conotadas 

através da utilização de artefatos como vestidos, ornamentos, jóias entre outros, que 

representam a habilidade que a mulher tem em controlar a energia psíquica do homem 

e, aí, residiria a sua importância.  

No exame das peças também é bastante evidente a ausência de representação de 

mulheres negras e/ou pobres. Brites (2000, p.253) menciona que este tipo de 

representação só era utilizada com a função simbólica de manifestar aquilo que devia 

ser corrigido, como, por exemplo, superar a pobreza e atingir o sucesso. 
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10 
 
Nome e tipo de produto | Luesol – Depurativo de sangue 
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Sem referência 
 
Ano | Década de 1930 ? 
 
Tipologia | Cartaz 
 

Acervo | Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier 

 

 

 

Neste cartaz encontramos como referência geográfica a cidade de Pelotas e como, 

localização temporal, sugerimos o ano de 1930, justamente o ano que se coloca como 

marco para o término deste estudo. Esta especulação se deve aos grafismos que adornam 

a peça gráfica possuírem características da Art Déco através das formas mais 

geometrizadas. Sugere-se o ano de 1930, porque anteriormente havia uma maior 

influência da Art Nouveau e, estes dois estilos, de acordo com Denis (2000, p.88-94) são o 
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prolongamento um do outro, tendo o primeiro um surgimento posterior ao segundo que 

esteve atrelado ao espírito modernista das décadas de 1920 e 1930. Logo, as 

características mais evidentes de inspiração déco, impulsionam para aludir o final dos 

anos de 1920 ou início de 1930.  

Esta peça gráfica possui 19,9 X 33,4 cm e é percorrida visualmente através do 

seguinte percurso: primeiramente foca-se na área central, no nome do medicamento, 

destacado por uma forma geométrica na cor vermelha ao seu fundo; a seguir vê-se a 

parte superior e lê-se o conteúdo verbal que ali se encontra para, então, ir para a base, 

onde aparece o fabricante e sua localidade; depois é traçada uma diagonal e percebe-se o 

frasco do produto, retratado de forma bastante realística; e, por fim, parece que se 

retorna ao ponto de partida, onde se encontra o nome do medicamento. 

Trata-se de um cartaz de evidente apelo cromático pela grande área em amarelo e 

do uso do vermelho na área central, duas cores muito vibrantes. Esta composição 

também chama a atenção pela profusão de arabescos adornando a peça, emoldurando-

a e ornamentando as extremidades do retângulo que contém o nome do medicamento, 

acrescendo interesse visual ao mesmo. Em contraponto a abundância destes grafismos, 

uma opção de bom-senso foi a não utilização de uma grande variação de fontes 

tipográficas, recurso que era muito comum no período.  

Mais uma vez, depreende-se a mensagem simbólica a partir do motivo 

representado, o frasco de Luesol. Este conota a necessidade de tornar reconhecível e 

identificável a imagem do produto para auxiliar no consumo do mesmo e, também, 

atentando para que ele não fosse confundido com possíveis falsificações. A questão da 

falsificação era uma preocupação notória dos fabricantes, uma vez que selos e 

assinaturas de fabricantes eram recorrentes nos anúncios de medicamentos e nos 

rótulos de seus frascos. Neste caso em que o frasco aparece ilustrado, identifica-se que no 

seu gargalo há um selo onde é possível ler a assinatura de Souza Soares. 

Nas últimas décadas do século XIX, em função da crescente industrialização e a 

consequente expansão e diversificação dos bens industriais, os fabricantes passaram a se 
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preocupar com a questão da identificação de seus produtos e, além da fabricação dos 

mesmos, começaram a investir na sua rotulagem, agregando a marca da empresa 

produtora (OJEDA, 2010, p.126). Tal processo é representativo do que Revilla (2003, p.9) 

e Cignoli (1947, p. VII-VIII) observam em seus trabalhos, de que neste período, 

apareceram muitos medicamentos renomados falsificados, através da atividade de 

traficantes, logo, os fabricantes originais passaram a atentar para formas de diferenciar 

e autenticar os seus produtos.  

Na pesquisa realizada em Buenos Aires, através do registro de anúncios de 

medicamentos da revistas Caras y Caretas, pôde-se observar que a necessidade de 

identificação das mercadorias se manteve como uma preocupação nas primeiras 

décadas do século XX. Nestes anúncios era comum encontrar imagens do frasco do 

produto e/ou de quem o formulou, selos e marcas dos fabricantes, além de avisos para 

que o consumidor verificasse a existência dos mesmos antes de comprar o produto, 

conforme apresentado nas figuras 41 e 42.  

 

   
Fig.41 – Exemplo de anúncio com assinatura do fabricante e o detalhe da mesma 

Caras y Caretas nº 205 – 6 de setembro de 1902 
Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de la Nación Argentina / Fotografia da autora 
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Fig.42 – Exemplo de anúncio com ilustração do frasco e aviso para atentar para as imitações (detalhe).  

Caras y Caretas nº 309 – 3 de setembro de 1904 
Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de la Nación Argentina / Fotografia da autora 

 

A situação mencionada no parágrafo acima e comprovada através dos exemplos 

apresentados, também foi encontrada nas peças gráficas relacionadas aos 

medicamentos do Laboratório Souza Soares, como no cartaz que se está analisando e no 

rótulo da Radiolina apreciado anteriormente. Os exemplos dos anúncios de 

medicamentos em Buenos Aires remontam aos primeiros anos do século XX, no entanto, 

como as peças que se apresentou do Souza Soares indica-se como sendo de anos 

posteriores, parece que esta preocupação com a falsificação perdurou por alguns anos.  

 Permite-se, ainda, interpretar outro aspecto simbólico referente às influências da 

Art Déco, presentes no cartaz. Estas podem remeter a concepção de modernidade, uma 

vez que seguir a tendência estilística em voga remete à ideia de se estar em consonância 

com os “novos tempos” e, em consequência, consumir o Luesol, subjetivamente, seria 

uma forma de acompanhar esta evolução. Uma leitura mais aprofundada abordando 

aspectos da Art Déco aparece no último item deste capítulo e auxiliará na compreensão 

da associação que se fez acerca da presença deste estilo nesta peça gráfica. 

 Acerca da mensagem linguística há o nome do medicamento “Luesol”, o texto 

“Não ha mais impurezas do sangue desde que appareceu o grande depurativo-tonico 

sem alcool” e a referência ao fabricante e sua localização “preparado por Souza Soares & 

Irmão – Pelotas – Estado do Rio Grande do Sul – Brasil”. Há ainda textos que são 
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perfeitamente legíveis no rótulo do frasco representado, no entanto, achou-se 

desnecessário transcrevê-los, pois estes não são o objeto primordial da análise. 

 

A apreciação que segue a seguir refere-se às publicações editoriais editadas pelo 

Parque Souza Soares e, por se tratar de uma tipologia de peça gráfica distinta das 

anteriores, pela segunda vez optou-se por fazer uma análise diferenciada, 

desenvolvendo-a a partir de um exame geral das peças que se teve acesso. Por se referirem 

a almanaques e revistas, caso se fosse empregar a mesma forma de análise que se vinha 

fazendo, ter-se-ia de analisar página por página, de cada publicação, o que demandaria 

um trabalho extremamente logo sem, porém, acrescentar informações a mais ou de 

maior relevância. Assim sendo, será apresentada uma ficha de descrição que contemple 

todas as peças e partir-se-á diretamente para uma apreciação na qual as imagens 

aparecem mescladas ao texto analítico. 
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11 
 
Nome e tipo de produto | Almanaque Souza Soares, Almanaque da Familia e Recreio e Utilidade –
Almanaques e revista, respectivamente10 
 
Fabricante | Souza Soares 
 
Tipografia/litografia | Gráfica do Parque, em sua maioria 
 
Ano | 1900 a 1924 
 
Tipologia | Almanaques e revista 
 

Acervo | Acervo Museu do Farmacêutico Moura 

 

 

Através da localização de fontes em acervos pessoais – como o de Ana Lúcia 

Primo Rassier – e institucionais – como o do Museu do Farmacêutico Moura – notou-se 

a recorrência de publicações editoriais, logo, aqui, estas peças serão examinadas 

formalmente e, simbolicamente, buscando traçar uma relação entre este tipo de peça 

gráfica e o consumidor moderno, tendo como contexto a cidade de Pelotas no período 

compreendido entre 1900 e 1924. Este recorte temporal justifica-se em função das fontes 

que foram localizadas. 

Desta forma, através do resgate de publicações editoriais do referido Parque, 

intentou-se trazer à tona um pouco da memória do campo profissional do design gráfico 

na cidade de Pelotas e, com base nisso, buscar a compreensão da sociedade na qual estava 

inserido, bem como dos sujeitos que a constituíam.  

Dentre as fontes localizadas, encontrou-se uma série de publicações editoriais, 

sendo que três possuem um caráter de revista. São elas: “Almanach Souza Soares” dos 

anos de 1912, 1913, 1914 e 1915; “Almanaque Souza Soares” de 1921; “Almanach da 

                                            
10 Sobre os Almanaques, de acordo com o ano da publicação, encontramos grafias diferenciadas, sendo as 
edições mais antigas escritas como Almanach. Quando estivermos tratando das publicações de uma forma 
geral, sem ser de um ano específico, adotaremos a grafia mais atual, Almanaque.   
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Familia” dos anos de 1900, 1903, e 1904; “Almanaque da Família” dos anos de 1906, 1912, 

1913, 1914, 1916, 1917, 1918, 1920, 1922 e 1924; e “Recreio e Utilidade” que, embora não 

se tenha encontrado a data da publicação, no seu interior há uma declaração de um 

leitor datada do ano de 1918, logo, estima-se que a revista tenha sido publicada neste 

ano.  Exceto o único exemplar da revista Recreio e Utilidade que faz parte do Acervo 

pessoal de Ana Lúcia Rassier (descendente do fundador do Parque), as demais fontes, 

aqui analisadas, constituem o acervo do Museu do Farmacêutico Moura.  

Todas estas publicações, embora obviamente tivessem a intenção de 

propagandear e divulgar o Parque, o seu Laboratório e os seus medicamentos, o seu 

conteúdo assemelhava-se aos das revistas de variedades. Mesclados as propagandas dos 

medicamentos Souza Soares e esclarecimentos sobre doenças e seus sintomas, encontrou-

se calendários e feriados do ano, phases da lua, poesias, contos, variedades, assuntos úteis, 

preços correntes, propagandas das outras publicações do Parque como o Novo Médico e 

Auxilio Homeophatico ou O Medico da casa, receitas, entre outros, configurando uma 

publicação de assuntos variados. Exceto a Recreio e Utilidade, da qual se teve acesso a 

apenas uma publicação e, logo, não se teve meios para descobrir, os outros dois 

almanaques editados, eram de periodicidade anual sendo que nos cinco exemplares dos 

Almanaques denominados de Souza Soares encontrou-se a referência de distribuição 

gratuita. Outro dado importante é que das 19 publicações analisadas, em 14 delas, ou 

seja, na grande maioria, encontrou-se referência ao fato da impressão ter sido feita na 

gráfica tipográfica própria do Parque.  Nos Almanaques Souza Soares de 1912 e 1913; no 

“Almanaque da Familia” de 1924, na “Recreio e Utilidade” de 1918 a impressão foi feita 

em outras gráficas e, somente no “Almanaque da Familia” de 1912, não foi possível 

encontrar nenhuma referência a respeito do local de impressão. Abaixo, nas figuras 43, 

44 e 45 pode-se encontrar imagens das capas das três publicações analisadas. 
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Fig.43 -  Capa e Contracapa do “Almanach Souza Soares” do ano de 1915. 
Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 

 

 

Fig. 44 - Capa do “Almanach da Familia” do ano de 1900. 
Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 



 Capítulo 3 

 

 

 
 172 

 

 
Fig. 45 - Capa da “Recreio e Utilidade”. Estima-se que do ano de 1918. 

Fonte: Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier / Imagem da autora 
 

Cabe destacar aqui, que o surgimento destes tipos de publicações não se deve 

apenas ao barateamento dos processos de impressão e ao aumento do número de pessoas 

capazes de ler, conforme citado no item 1.2. A sociedade moderna, das massas, 

caracteriza-se, também, pelo medo da desintegração social, da destruição das instituições 

primárias como família, grupo de vizinhos e etc., responsáveis pela socialização dos 

indivíduos (FERREIRA, 2001, p.104-108; WOLF, 2001, p.24-25). De acordo com os 

autores, as massas são descritas como compostas por indivíduos atomizados e fechados 

em espaços privados, sendo desta égide que emerge outra grande razão do aumento do 

consumo de impressos. Neste contexto, os meios de comunicação, como as publicações 

que se está analisando, surgem com a finalidade de refazer as ligações entre os indivíduos 

e a sociedade complexa que os cerca, reinserindo-os no grupo social de forma a preencher 
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a lacuna deixada pelo enfraquecimento dos laços tradicionais. Desta forma, comprova-

se a forte relação que se estabelece entre o indivíduo das massas e os meios de 

comunicação, pois estes passam a ser os grandes formadores do seu comportamento. Por 

este viés pode-se pensar que a análise das publicações editadas pelo Parque Souza Soares, 

fornece informações muito ricas sobre o consumidor moderno da cidade de Pelotas. 

 As três revistas do Parque Pelotense das quais se teve acesso não possuem um 

padrão de número de páginas e constituem-se de tamanhos diferenciados, mesmo dentro 

da mesma série de publicação. Todas as edições do “Almanaque da Familia” possuem 

diferentes tamanhos, alguns mais próximos e outros nem tanto, sendo que a menor é 

referente ao ano de 1903 e corresponde as dimensões de 22 X 17,7 cm; já a maior é do ano 

de 1924 e possui 32 X 23,4 cm. Do “Almanaque Souza Soares” o menor tamanho é do ano 

de 1921 e possui 21,5 X 15,5 cm; e o maior tem 26,1 X 17,5 cm e é do ano de 1912. Por fim se 

tem a “Recreio e Utilidade”, da qual se dispõe de apenas um exemplar e que corresponde 

as dimensões de 23,2 X 31,2 cm. Todos os valores mencionados constituem as dimensões 

no formato aberto de cada uma das revistas e correspondem, primeiro, à largura e, depois 

à altura. 

Com relação ao suporte pôde-se observar a recorrência da utilização de papel 

jornal com a capa um pouco mais espessa, sendo que a gramatura, tanto do miolo quanto 

das capas é bastante semelhante em todas as publicações analisadas, exceto nas edições 

do “Almanaque da Familia” para os anos de 1917 (Fig.46) e 1918 (Fig.47), às quais 

utilizam um papel com coloração rosada para as suas capas. O recurso de encadernação 

empregado nas revistas analisadas é, até os dias de hoje, o mais simples, barato e rápido 

de confeccionar cadernos que é o do tipo canoa (também conhecido como encadernação 

a cavalo ou dobra-e-grampo) que consiste em dispor as páginas umas dentro das outras e 

grampeá-las na dobra do formato aberto (OLIVEIRA, 2002, p. 109). 
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Fig. 46 - Capa Almanaque da Familia de 1917. 
Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 

 

 

Fig. 47 - Capa Almanaque da Familia de 1917. 
Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 
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Sobre a visualidade das publicações, iniciar-se-á pelas suas capas. Exceto em um 

dos exemplares, o de 1921, que possui uma jovem de uniforme e beca em posição de 

saudação, as outras quatro capas do “Almanch Souza Soares” possuem fotografias de 

crianças.  A única edição da revista “Recreio e Utilidade” que se tem na amostragem 

também emprega a utilização de fotografia na capa. Já no “Almanaque da Familia”, 

apenas as duas últimas edições que constituem o acervo desta pesquisa possuem o uso de 

fotografias, todas as demais possuem capas bastante econômicas em termos de recursos 

gráficos, nas quais se percebe o uso de um certo padrão de composição, aparecendo 

apenas o título da publicação, o brasão da família Souza Soares e o uso de alguns 

arabescos ornamentando suas capas. Em termos de sofisticação destaca-se a publicação 

de 1924 (Fig. 48), na qual há bastante interação entre as mensagens verbais e visuais, 

sendo que estas – compostas por imagem fotográfica e interessantes ilustrações 

orgânicas – também se interconectam. Outros exemplos de capas aparecem 

anteriormente nas figuras 43, 44, 45, 46 e 47.   
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Fig. 48 - Capa do “Almanaque da Familia para o 2º semestre de 1924”. Exemplo de integração entre textos, 
ilustrações e fotografia.   

Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 
 

No decorrer de todas as publicações analisadas observa-se a utilização maciça da 

diagramação de textos em apenas uma coluna (Fig.49) e alguns poucos exemplos nos 

quais se observa o uso de duas colunas (Fig.50). No entanto, ressalta-se que as duas 

colunas aparecem em páginas que contém conteúdos diversos e mais curtos, levando a 

concluir que foi mais um recurso para obtenção de espaço e acomodação das 

informações do que de idealização estética ou funcional. Majoritariamente a massa de 

textos aparece alinhada à esquerda e justificada, sendo o recurso de alinhamento central 

usado em títulos e em algumas chamadas ou destaques de texto.  



 Capítulo 3 

 

 

 
 177 

 

Nas publicações pode-se notar, como exemplificado através da figura 51, uma 

variedade de fontes sendo, no entanto, preponderante o emprego de fonte serifada nos 

textos. Por vezes, nos títulos, aparecem as fontes sem serifa ou bastão, algum outro tipo de 

fonte serifada como aquelas que se assemelham as de máquinas de escrever e, raramente, 

fontes mais desenhadas e rebuscadas. Também se observa o uso de recursos como negrito 

e itálico como forma de originar contraste e destacar trechos de texto. 

 

 

Fig. 49 -  Páginas internas do “Almanach Souza Soares” de 1913. A diagramação em uma coluna é o 
recurso preponderante nas três revistas analisadas. 

Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 
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Fig. 50 -  Página interna da “Recreio e Utilidade”. Exemplo da utilização de duas colunas. 
Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 
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Fig. 51 - Página interna do “Almanaque da Familia para 1914”. Exemplo da diversidade de fontes 
empregadas nos textos e títulos. 

Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 
 

Com base na imagem acima (Fig.51) e nas figuras 52 e 53, também se pode destacar 

o emprego de linhas, molduras e ornamentos diversos não só como um recurso estético, 
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mas, também, funcional.  Em determinadas páginas existem conteúdos curtos e distintos 

que, para não serem confundidos, são delimitados por este tipo de recurso. Quanto a isto, 

também observa-se que os anúncios dos medicamentos do Laboratório Souza Soares 

aparecem, muitas vezes, envolvidos por textos com os quais não esboçam nenhuma 

conexão e, assim, são separados destes com a utilização das molduras, como exibido na 

figura 53. 

 

Fig. 52 - Página interna do “Almanaque da Familia para 1916”.   
Profusão de molduras para delimitar informações. 

Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 
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Fig. 53 - Página interna do “Almanaque da Familia para 1922”. Os anúncios envolvidos por texto.  
Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 

 

As publicações analisadas possuíam recursos técnicos para o emprego de imagens 

– ilustrações e, mais raramente, fotografias – sendo estas diagramadas de forma 

integrada aos textos. Notou-se que era possível ilustrar determinadas matérias de 
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maneira que as imagens fossem contornadas pelos textos, ou seja, as figuras aparecem 

como janelas nos cantos ou no meio do conteúdo verbal, sendo este contorno feito de 

forma regular e bastante reta, mesmo ao redor das figuras com limites mais orgânicos. 

Ainda que com esta pequena limitação, este recurso representa um avanço nas técnicas 

de impressão e uma qualificação das peças gráficas à medida que textos e imagens 

utilizados conjuntamente aumentam a eficácia e a instantaneidade de codificação da 

informação.  

Sobre os recursos de ilustração chamou atenção a repetição da utilização de uma 

ilustração no “Almanaque da Familia 1906”. Embora já houvesse aparecido em outros 

números, nesta edição, em específico, sua extrema reprodução impressiona, inclusive em 

uma mesma posição. Acredita-se que se trate da criação de um personagem – 

provavelmente um médico – como sendo o amigo da família, um conselheiro. A figura 

54 apresenta algumas páginas internas do referido almanaque, contendo a repetição 

deste, bem como ilustra a questão de como era solucionada a integração entre mensagem 

verbal e visual, abordada no parágrafo anterior.   
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Fig. 54 - Páginas internas do “Almanaque da Familia para 1906”. Exemplos da integração entre 
textos e imagens e da repetição do uso da ilustração de um personagem.   

Fonte: Museu do Farmacêutico Moura / Imagem da autora 
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Já com relação à análise simbólica, conforme se explicou ao início da apreciação 

das publicações editoriais, esta foi feita buscando relacionar esta tipologia de peça 

gráfica com o consumidor da época, o que intenta-se descrever a seguir. 

Tendo em vista que o presente estudo está contextualizado nas primeiras décadas 

do século XX, acredita-se que para melhor compreensão deste contexto é fundamental 

remontar-se a um período anterior, quando é instaurada a ideia de consumo e da cultura 

de massa. No decorrer do século XIX o cenário urbano é constituído de um novo pano de 

fundo, no qual uma série de transformações passaram a fazer parte da vida das pessoas 

permitindo que se fale de sociedade moderna, a qual, segundo Ferreira (2001, p.101), é 

um conceito fomentado a partir da percepção da diferenciação desta com a sociedade 

antiga, caracterizada por uma organização comunitária. De acordo com este autor, a 

sociedade moderna é vista como a sociedade na qual as massas populacionais se 

deslocam do meio rural para as cidades, levando à concentração populacional nos 

espaços que passam a ser urbanizados e industrializados. Neste contexto de grande 

aglomeração de pessoas e das consequentes novas condições vividas é que começa a se 

pensar na massificação, pois surgem preocupações coletivas e, junto com elas, nascem às 

chamadas organizações de massa, como partidos, associações e sindicatos. 

 O deslocamento das pessoas para as cidades deu-se em função da busca de 

trabalho nas fábricas, originando o trabalho assalariado.  Através de economias e 

eventuais sobras de salário, houve uma maior equiparação entre as diferentes classes 

sociais em termos de consumo, uma vez que agora não só a elite, mas também as classes 

mais baixas tinham a oportunidade de consumir supérfluos. Estes acontecimentos 

trouxeram consigo uma série de novas experiências modificando a forma de 

relacionamento entre as pessoas. A ideia de anonimato se faz presente através do 

acúmulo – até então inimaginável – de inúmeros indivíduos em pequenos espaços, que 

passaram a se deslocar ao lado de desconhecidos de casa para o trabalho e vice-versa, 

através dos novos meios de transporte, dando origem à noção de anonimato na multidão 

(DENIS, 2000, p.40-41).   
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Dentre as características fundantes da Modernidade, pode-se destacar que as 

reivindicações coletivas não se restringiram a questões de primeira necessidade e de 

sobrevivência. As grandes massas, além de trabalhar, queriam se divertir e queriam 

comprar. É neste momento que surge o conceito de lazer popular e as grandes cidades 

entram na era do espetáculo, surgindo opções de entretenimento como circos, teatros, 

festas populares e exposições (DENIS, 2000, p.81). Com relação ao consumo, as opções são 

ampliadas, dentre as quais se destaca o maior consumo de impressos em função do seu 

barateamento (aumentando a circulação de imagens e de informações das quais não se 

podia assimilar todas) (Idem, p.40-41). A característica do aumento da circulação de 

impressos é bastante perceptível na análise das fontes localizadas, nas quais se verifica a 

recorrência de publicações editadas pelo Parque Souza Soares.  

Segundo Denis (2000, p.79-83), vários fatores levaram ao ideário do consumo 

como espetáculo. Dentre estes ele ressalta o surgimento das lojas de departamento – 

inspiradas nas grandes exposições do século anterior – transformando o ato de comprar 

em uma atividade de lazer, num palco de espetáculo no qual os desejos dos consumidores 

eram materializados nas mercadorias, refletindo a característica moderna de consumir, 

também, com os olhos. Tal característica potencializa-se através da emersão, na 

transição do século XIX para o XX, da publicidade como um meio de expressão de 

sonhos comuns, que se dirigia a uma multidão de pessoas consideradas indiferenciáveis, 

com uma alma coletiva de forma a constituir uma massa homogênea (FERREIRA, 2001, 

p.106; WOLF, 2001, p. 25). Relacionado ao início do hábito de propagandear 

mercadorias Denis (2000, p.84-85) menciona que a partir de meados do século XIX 

começa a haver a busca por novos espaços e formatos para as mensagens comerciais, 

destacando o uso de cartazes e grandes painéis em locais movimentados como linhas de 

bonde e trem, o surgimento do outdoor e, nesta mesma época, a circulação de painéis 

pintados, panfletos e almanaques. Os anúncios ilustrados tornaram-se recorrentes 

através dos jornais e revistas, e acredita-se ter sido esta forma de propaganda a força 

motriz para as publicações editorias do Parque, à medida que estes veículos 
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propagandeavam – seja na forma de anúncios ou de textos informativos – os 

medicamentos elaborados no Laboratório Souza Soares.  

Ainda de acordo com o autor citado acima (DENIS, 2000, p.40-41), o consumo de 

impressos foi o que mais se expandiu no decorrer do século XIX, sendo que a justificativa 

para este fato deve-se a uma rápida evolução tecnológica dos meios impressos de 

comunicação – que possibilitou a diminuição dos custos de produção – 

simultaneamente ao aumento público leitor. Em decorrência disso, além do aumento da 

circulação de livros e jornais, aumentou a circulação de produtos novos e/ou de 

produtos que haviam sido pouco explorados como cartaz, embalagem, catálogo e a 

revista ilustrada. O fato de as revistas tornarem-se recorrentes nesta época permite uma 

melhor compreensão da escolha da utilização deste tipo de veículo por parte do Parque e 

seu laboratório no início do século seguinte.  

No século XIX, para uma sociedade que estava experimentando um caminhar 

impulsionado pela circulação do capital, a noção de progresso e civilidade atrelava-se à 

abundância material (REZENDE, 2005, p.44). A busca e o desejo pela modernidade 

podiam ser expressos através dos impressos e das evoluções tecnológicas que eles 

incorporavam, pois segundo Benjamin (apud Ortiz, 1991, p.29), foi através dos 

substratos materiais que a modernidade se ancorou. Os impressos, através de seus 

aparatos visuais, traduzem ideias e exibem mudanças no cotidiano. Além de aspectos 

mais conotativos existem aqueles que são mais diretos como, por exemplo, o fato de ser 

estampado, em grande parte das peças gráficas que constituem as fontes desta pesquisa, a 

impressão tipográfica a vapor, como uma forma de anunciar os avanços alcançados.  

Os impressos – como as revistas ilustradas e os almanaques, como são o caso dos 

exemplos aqui trabalhados – segundo Marroni (2008, p.141 e p.147), constituem-se de 

textos e imagens que materializam um discurso, uma concepção de mundo, dando 

visibilidade às mudanças no cotidiano. A autora cita que nas primeiras décadas do 

século XX surgem duas revistas na cidade de Pelotas: a “Illustração Pelotense” – no ano 

de 1919 –, e a “Actualidades” – no ano de 1926 (Idem, p.142). Interessante notar que as 
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publicações referentes ao Parque Souza Soares são anteriores ao surgimento destas 

revistas, atestando ainda mais o caráter precursor deste complexo na cidade de Pelotas.  

Assim, conclui-se a primeira parte de apreciação das peças gráficas do acervo 

desta investigação, ficando o segundo momento analítico para o último sub-capítulo 

deste trabalho, no qual, através de aspectos formais e simbólicos, busca-se uma 

associação com um conceito específico: a identidade nacional no design gráfico.  

 

 

 

3.3 DESIGN GRÁFICO E IDENTIDADE NACIONAL: DISCUSSÃO E BREVE 

COMPARAÇÃO ENTRE AS PEÇAS GRÁFICAS DO PARQUE SOUZA SOARES E 

ANÚNCIOS DE MEDICAMENTOS DE BUENOS AIRES 

 

 

Tendo em vista que se analisou peças gráficas a partir de seus aspectos formais e 

simbólicos, intentou-se enriquecer o debate trazendo à tona uma questão que instigou no 

decorrer da investigação e que aparece a partir dos aparatos visuais das peças gráficas: a 

possibilidade de existência de um design com características de identidade nacional nas 

imagens que compõem o acervo relacionado ao Parque Souza Soares. Em função do 

cunho da discussão que aqui se propõe e da pesquisa realizada na cidade de Buenos 

Aires, considera-se pertinente traçar uma breve comparação com anúncios de 

medicamentos triados na capital portenha. Para ilustrar a discussão, apresentar-se-á 

algumas imagens já analisadas no tópico anterior e outras que ainda não apareceram no 

decorrer deste trabalho. 

Esta discussão foi motivada pelo posicionamento de Cardoso (2005, p.10-12), 

que, além de considerar que o design, no Brasil, originou-se pelo menos cem anos antes 

da década de 1960 – marco que, para muitos, representa o nascimento da profissão no 

país – considera, ainda, que esta datação coincide com uma ruptura, com a qual se 
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pretendeu dar início a um novo paradigma de ensino e de exercício profissional do 

designer. Esta ruptura está relacionada à institucionalização das vanguardas artísticas 

históricas que ocorreram mundialmente entre os anos 30 e 60 do século XX, 

repercutindo, no Brasil, na implantação da ideia de um design moderno no final de 

década de 50 e início da década de 60, para o qual concorria a importação de modelos 

estrangeiros. Com base nestas constatações, Cardoso acredita que o conhecimento das 

atividades projetuais anteriores a 1960 podem configurar uma legítima identidade 

brasileira no design, uma vez que as soluções obtidas não se faziam sob a influência de 

doutrinas estéticas estrangeiras reconhecidas como do construtivismo, neoplasticismo, 

Bauhaus e Ulm. Então, a partir do pensamento do autor, o objeto deste estudo poderia ser 

considerado como constituído de peças gráficas que remetem a uma legítima identidade 

brasileira no design. Assim, este texto busca averiguar, através de algumas imagens, se é 

possível perceber nelas ou a partir delas, o sopro de um possível design brasileiro, fato 

que traduziria ao presente a existência de uma identidade nacional na produção 

daquele tempo. 

No entanto, foi intrigante quando se observou que muitas das peças gráficas do 

corpus de estudo apresentam grafismos que refletem tendências do Art Nouveau e Art 

Déco, próprios, no Brasil, naquela altura. Estes estilos, por serem considerados estilos 

universais, são grandes motivadores dentro da discussão proposta acerca da existência, 

ou não, de uma identidade nacional representada através do design gráfico. 

A ideia de universalidade que permeia estes dois estilos não é limitada a um 

pensamento brasileiro, ela atravessa as fronteiras. No caso da pesquisa realizada em 

Buenos Aires, Barros et al. (1999, p.245-246), diz que no contexto temporal que se está 

estudando, surgiu um novo modelo estilístico na Argentina, tanto da diagramação dos 

periódicos, quanto dos anúncios, através de inspiração no estilo Art Nouveau, o estilo 

moderno empregado na Europa. Este estilo, através do entendimento dos autores, 

permitiu romper com o molde gráfico rígido e hegemônico do século anterior. Ainda 

segundo eles, essas transformações refletem mudanças também presenciadas no espaço 
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urbano (BARROS et al.1999, p.245-246). Segundo Ojeda (2010, p.128), por volta de 1860 

já é possível perceber um interesse por ornamentos e linhas decoradas nas publicidades 

que circulavam em Buenos Aires, no entanto, somente ao adentrar ao século XX que se 

encontram as primeiras peças claramente influenciadas pela Art Nouveau, como os 

exemplos que seguem abaixo (Figs.55 e 56). 

 

 

Fig.55 – Exemplo de anúncio de Buenos Aires 
Caras y Caretas nº 70 – 3 de fevereiro de 1900 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de la Nación Argentina / Fotografia da autora 
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Fig.56 – Exemplo de anúncio de Buenos Aires 
Caras y Caretas nº 71 – 10 de fevereiro de 1900 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de la Nación Argentina / Fotografia da autora 
 

Aqui, encontrou-se um ponto de comparação com as peças gráficas que se 

estudou em Pelotas, relacionadas aos medicamentos do Parque Souza Soares, nas quais 

também foram encontradas características da Art Nouveau. A análise de um estilo, 

segundo Prown (1993, p.4), auxilia na identificação de elementos de contextos 

específicos, tanto temporais quanto geográficos. O autor exemplifica que uma cadeira 

da Philadelphia de 1760, encarna elementos daquilo que aquele contexto acreditava.  

Porém a recorrência de um mesmo estilo nas duas localidades citadas remete à 

inexistência de fronteiras. No entanto, o fato de se encontrar influências deste estilo em 

peças gráficas de locais distantes geograficamente – Buenos Aires e Pelotas – não 

surpreende, pois este era considerado um estilo internacional e, por conseguinte, pode-se 

dizer que as mesmas crenças eram compartilhadas entre estes contextos.  
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Refletindo sobre a possibilidade da existência de um design brasileiro ter existido, 

de fato, anteriormente às influências estéticas vindas de outros países, buscou-se apoio 

nos trabalhos de Rezende (2003, p.85-92, 2005, p.44-57), nos quais ela faz um estudo 

acerca da identidade da nação brasileira oitocentista através da análise de rótulos de 

produtos consumidos. A autora observa como naquele contexto estavam em cena os 

chamados processos de modernização das nações, sendo que, no Brasil, gerou-se um 

projeto moderno apoiado nos conceitos de civilização e progresso, notoriamente 

moldados na exemplaridade importada de países estrangeiros, tidos como modelares. O 

espelho do Brasil, portanto, refletia o estrangeiro. O Brasil desejava constituir-se como 

um país moderno por meio de imagens, tanto as que eram construídas a seu respeito 

como as que nele se consumia. No entanto, o conflito por trás deste discurso, segundo o 

que Rezende analisou, é que não seria possível para o Brasil sustentar a incoerência de 

mostrar-se um país civilizado, se ainda mantinha-se sobre o trabalho escravo. De tal 

incoerência optou-se por valorizar a ideia do Brasil como um país exótico através da 

representação estereotipada e inautêntica de índios que, mesmo nus, apresentavam-se 

em uma postura civilizada. Foi então, através da representação alegorizada de indígenas 

ou de cenas de confraternização entre negros e brancos que o Brasil do século XIX, 

através dos rótulos que identificavam seus produtos, procurou camuflar a sua realidade 

de um país escravocrata, buscando a tão desejada modernidade se auto-retratando, para 

além de suas fronteiras, como um país desenvolvido. 

Percebe-se através das análises da autora que mesmo em uma época em que não se 

impunha uma doutrinação estética estrangeira, os olhos estavam direcionados para 

além dos limites geográficos. Aproximando a discussão do objeto desta investigação, 

destaca-se que algumas das peças gráficas que serão analisadas aqui apresentam 

ilustrações de mulheres trajadas segundo a moda européia, ou seja, há uma idealização 

do gênero feminino espelhada em outro contexto. A partir deste espectro, pode-se notar a 

complexidade que há em se falar sobre identidade nacional, seja identidade cultural de 

forma mais ampla, seja na questão específica de uma identidade no design.  
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A questão da identidade nacional brasileira no design é problematizada por 

Villas-Boas (2002, p.41-42), começando o autor por justificar o seu raciocínio 

remontando à colonização do país. Pautado nas ideias de Boaventura de Souza Santos, 

Villas-Boas esclarece que Portugal era um país que considerava as suas colônias como 

primitivas e selvagens, ao passo que seus países vizinhos europeus viam o próprio país 

lusitano com estas mesmas características. Esta ambiguidade de um país europeu, porém 

visto como primitivo, ser o colonizador do Brasil, repercutiu na sua identidade através de 

conceitos opostos como periférico/central, branco/mouro, dentro/fora da Europa. 

Os países colonizadores incutiam nos colonizados a sua identidade europeia, dita 

universal. Tal fato causou uma repercussão que alcançou o Brasil do século XIX que já 

estava a vislumbrar a troca de posição de colônia para país independente. É neste 

contexto que se define notório quadro de segregação entre os grupos sociais. A elite, 

composta por herdeiros de europeus, identificava-se facilmente com as heranças 

culturais da Europa; já os negros, submetidos a condições subumanas de trabalho, não 

eram vistos como possíveis integrantes da sociedade nacional. Isto fez com que as classes 

subalternas, sem parentesco próximo com os europeus, vissem a si próprios como outros. 

(HALL, 1996, p.69-70; REZENDE, 2003, p.91; VILLAS-BOAS, 2002, p.42) 

Este prelúdio no qual se problematizaram as identidades nacionais tem por 

objetivo alertar para a complexidade que permeia esta discussão e apontar para o fato de 

que estas identidades são construções híbridas atravessadas por influências inevitáveis. 

As identidades nacionais, de acordo com Hall (1999, p.47-57), não são inatas, são 

discursos de representação que organizam as ações e a concepção que se tem de si 

próprios, edificando sentidos de nação, com os quais se estabelecem elos de identificação, 

emergindo, assim, o sentimento de pertencimento e compartilhamento de experiências.  

O autor Hall (1999, p.57-61), ao desenvolver sua concepção acerca das 

identidades nacionais, também questiona a possibilidade de estas serem construções 

realmente unificadas, considerando as inevitáveis diferenças culturais na sua 

constituição. Para o autor, as identidades nacionais não se resumem simplesmente em 
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um ponto de identificação e união, pois nelas estão engendradas questões culturais 

como, por exemplo, situações nas quais o fato de os dominadores reprimirem as 

identidades dos dominados, influenciado-as sem a menor ingenuidade, conforme já se 

mencionou. 

Através da figura 57, peça gráfica do Luesol, cuja estrutura é a mesma da série de 

panfletos do Peitoral de Cambará e da Radiolina analisados no sub-capítulo anterior, 

também contém a representação de uma figura feminina. No entanto, o que motiva a 

discussão aqui não é a questão do gênero, e sim a questão de se tratar de uma mulher 

vestida com roupas que lembram os trajes portugueses. O episódio de Alvares de Souza 

Soares ser português poderia indicar alguma relação entre a sua cultura de origem e essa 

imagem, no entanto, a proposição explicativa feita para essas imagens não converge 

para tal probabilidade. Deseja-se discutir a possibilidade de estas peças, no provável 

período em que se inscrevem serem representativas da nacionalidade brasileira, 

conforme sugerido pelos autores introdutórios, mas não se descartaria esse trânsito de 

influências que a multiculturalidade presente no Brasil geraria no produto gráfico da 

época. No entanto, o que sugeriu a análise das peças conduz para outros aspectos nos 

quais esse trânsito, mesmo considerado possível na década de 1920, não é o fator 

determinante para a presença dessa figura feminina nos reclames. 

Para além do tema apresentado, sobre o design desta peça, não se identifica uma 

tendência gráfica muito clara, talvez, nos quatro cantos da forma que emoldura a peça 

se possa identificar características da Art Nouveau e Art Déco, estilos que, no Brasil, de 

acordo com Denis (2000, p.88-94), são o prolongamento um do outro e cujo processo de 

transição não apresenta uma ruptura visível facilmente.  
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Fig. 57 – Panfleto Luesol 

Década de 1920 
Fonte: Acervo pessoal Leonor Souza Soares  

 

No caso do reclame apresentado pela figura 58, por exemplo, há uma moldura 

composta por elementos gráficos que remetem a Art Nouveau, definida por Denis (2000, 
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p.88) como um estilo constituído por formas orgânicas e florais que se entrelaçam e uso 

das cores vivas, característica igualmente observada neste anúncio através da presença 

de verde, amarelo e vermelho que, além de serem cores intensas, entre si proporcionam 

um contraste que, por sua vez, destaca o aspecto vibrante. 

Outro elemento que convém apontar aqui é a presença do gaúcho. Diversamente 

da figura retratada na figura 57, aqui se tem um típico homem dos pampas, nativo do 

estado do Rio Grande do Sul, onde se localiza a cidade de Pelotas e que abrigou o Parque 

Souza Soares. A representação do gaúcho vincula-se ao conteúdo verbal do anúncio que, 

conforme citado, utiliza o modo imperativo. Acredita-se que esta foi uma conexão feita 

devido à condição desse homem campesino, de modos menos educados e tratamento 

mais direto. Nesse, o foco da análise resulta em considerar que, para além da identidade 

nacional, está exaltada uma identidade extremamente local e específica. E sob tal 

aspecto, faz-se possível observar o conflito que se estabelece entre o conceito de uma 

identidade brasileira, nacional e possível, e as identidades locais. Em quais outros 

pontos do país esse reclame poderia ser reconhecido como nacional pelo tipo 

apresentado? Assim, a composição dessa peça gráfica evidencia os limites da ideia de 

uma identidade nacional, ao compor uma simbologia que não configura nem 

amplitude regional e que, em certa medida, aproxima o Rio Grande do Sul dos países 

vizinhos e o aparta dos demais estados brasileiros.  
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Fig. 58 – Reclame Luesol 

Ano 1919 ou 1920 
Fonte: Pelotas Memória da Universidade Católica de Pelotas 

 

O próximo reclame (Fig.59) anuncia o mesmo medicamento das duas figuras 

anteriores – o Luesol. Mais do que nos reclames anteriores, este confere uma grande 

importância para os grafismos, os quais contornam toda a peça e ornamentam as 

extremidades do retângulo que contém o nome do medicamento, conferindo interesse 

visual ao mesmo. 

Ainda que se tenha mencionado a justaposição ocorrida entre os estilos Nouveau 

e Déco no Brasil, neste reclame é perceptível uma maior tendência do movimento Déco 

em função do predomínio de formas geométricas. De acordo com Denis (2000, p.88), 
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quando comparado a Art Nouveau, o estilo Déco é mais construtivo, geométrico e 

mecânico e menos ornamentado, floral, orgânico do que este estilo que o precedeu.  

 

Fig. 59 – Cartaz Luesol 
Década de 1930 

Fonte: Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier  
 

A próxima imagem (Fig. 60) – um cartaz da Radiolina – não se pôde perceber, no 

tema representado (uma mulher e uma criança) nenhuma leitura que possa ser 

realizada com foco na discussão que se está propondo neste momento. De forma análoga 

ao anúncio anterior, o reclame da Radiolina também confere grande ênfase para os 

grafismos, que contornam e ornamentam a peça; grafismos estes que, também, 

identificam-se mais com as características do movimento Déco. No entanto, a presença 

da ilustração figura o subtítulo do remédio: a maravilha do lar. Uma mãe cuidando da 

contusão do filho era legível em todas as culturas nas quais a indústria farmacêutica 

desenvolvia-se e não parecia especificar um tipo físico ou um tipo de vestimenta que 

pudesse induzir o leitor do reclame a pensar em uma situação alheia a sua. Então, se por 

um lado à figura não propõe uma realidade distante, não propõe uma identificação 

para além do geral. 
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Fig. 60 – Cartaz Radiolina 

Década de1920 
Fonte: Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier  

 

 Através desta última imagem se abriram as portas para outra breve comparação 

com os anúncios triados na pesquisa realizada na missão de estudos em Buenos Aires, 

tecida, conjuntamente com algumas primeiras conclusões que a autora, em trabalho 

anterior já apontou (LIMA; MICHELON, 2010). A importação de uma estética oriunda 

de outro contexto, como dos estilos Nouveau e Déco, observados tanto nas peças gráficas 

do Souza Soares no Brasil, quanto nos anúncios de Buenos Aires, coloca à sombra as 

especificidades das culturas destes dois países. No entanto, estas peças estavam situadas 

na cultura industrial, desenvolvida, literalmente, com base na serialidade, onde, 

inclusive os padrões atravessam fronteiras.  

Além dos aspectos formais e gráficos, foi depreendido que existem outras 

semelhanças entre os anúncios de medicamentos que circularam em Buenos Aires e os 

anúncios e demais peças gráficas do laboratório Souza Soares, como os temas ilustrados. 

Neste aspecto, foram encontrados dois anúncios que se assemelham as peças gráficas 

que fazem parte do corpus de análise relacionado ao laboratório da cidade de Pelotas. 
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Em um destes anúncios, do medicamento “Pertussin” (Fig.61), há uma mulher, 

provavelmente representando uma mãe, com seu filho no colo que, em muito remete ao 

rótulo e anúncios da “Radiolina” do Souza Soares como na figura 60. Tal averiguação 

fortalece a especulação de que se trata de uma cena legível em todas as culturas, 

conforme colocado acima. 

 

 
Fig.61 – Exemplo de anúncio de Buenos Aires 

Caras y Caretas nº 344 – 6 de maio de 1905 
Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de la Nación Argentina / Fotografia da autora 

 

Em outro reclame, do medicamento “Caramelos Digestivos Tonicos del Dr. Bravo” 

(Fig. 62), encontra-se a imagem de uma menina, cujo sorriso e postura, muito se 

assemelham à criança que aparece na série de panfletos do “Peitoral de Cambará” do 

Souza Soares (Fig.63).  Parece tratar-se, novamente, de outro tema compreensível e 

desejável em territórios distintos. 

 



 Capítulo 3 

 

 

 
 200 

 

 

Fig.62 – Exemplo de anúncio de Buenos Aires 
Caras y Caretas nº 326 – 1º de janeiro de 1905 

Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional de la Nación Argentina / Fotografia da autora 
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Fig.63 – Exemplo de peça gráfica de Pelotas 

Década de 1920? 
Fonte: Acervo pessoal Ana Lúcia Rassier  / Imagem da autora 

 

Assim, conforme já se abordou, segundo Cardoso (2005, p.10-12), um autor de 

referência para esta dissertação, antes dos anos 1960, no Brasil, teria sido um período em 

que o design poderia ter expressado uma identidade nacional, no entanto, a existência 
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de semelhanças nos grafismos e temas representados em peças gráficas de países 

diferentes, aponta para direção oposta à suposição do autor. 

As poucas peças gráficas analisadas podem supor prematuridade para que sejam 

traçadas algumas conclusões. No entanto, diversos entre si, esses produtos apontam 

possibilidades a serem consideradas tanto para entabular um debate sobre a indústria 

gráfica no período, quanto aos padrões de ornamento e apresentação, como para lançar 

reflexão sobre o potencial do produto gráfico – através de seus aspectos formais e 

simbólicos – como repositório de elementos ou vestígios de uma identidade nacional. 

Para além dos temas ilustrados, sobressaíram os grafismos que se mantiveram 

próximos das características de dois estilos: Art Nouveau e Art Déco. Estes, a partir do 

cunho da discussão, podem fornecer algumas pistas sobre estas peças serem 

representativas ou não de um design dito nacional. Se comparado as suas manifestações 

na Europa estes dois estilos chegaram ao Brasil com certo atraso, esvaziados de seus 

significados culturais e temporais e apenas com intuito de afirmar os auspícios pela 

modernidade e pelo novo (Denis, 2000, p. 92-93). Este ato, de tomar por empréstimo uma 

estética localizada e específica, coloca uma névoa na especificidade cultural traduzida 

em forma. A utilização destas manifestações visuais desraigadas de elementos 

significativos para a identificação da cultura na qual foram engendradas, poderia 

refletir uma característica etnocêntrica, fundada no esvaziamento dos ícones da cultura 

originada na dominação. No entanto, há outras questões que emergem dessa amostra 

analisada.  

Há o fato de que os elementos utilizados nessas peças corroboram formatos que se 

justificam inerentes a uma cultura industrial, dentro da qual os padrões se repetem sem 

fronteiras. Assim, a figura do gaúcho (Fig. 58) ou a figura da portuguesa (Fig. 57) não 

constituem mais do que anedotas sobre as culturas e não assumem a competência de 

traduzi-las ou interpretá-las. São, portanto, inertes na sua capacidade de revelar 

visualmente as particularidades e, desta forma, assemelham-se à figura da mãe 

cuidando do menino do cartaz da Radiolina (Fig. 60) e do reclame do “Pertussin” (Fig. 



 Capítulo 3 

 

 

 
 203 

 

61) e da figura das meninas retratadas nas peças gráficas dos “Caramelos Digestivos 

Tonicos del Dr. Bravo” (Fig. 62) e do “Peitoral de Cambará” (Fig.63). O aspecto de 

atravessar fronteiras fica evidente ao encontrarem-se semelhanças entre algumas peças 

gráficas do laboratório pelotense e de estabelecimentos bonaerenses. Assim, mesmo que 

tenha sido feita uma breve comparação entre peças gráficas de contextos distintos, 

acredita-se ser suficiente para que se problematize a existência de um design que 

expresse uma identidade nacional. Além de as peças dos dois países apresentarem 

influências formais de estilos ditos universais, coincidem, também, nos motivos e 

aspectos simbólicos representados. 

Se, ao identificar estilos ditos internacionais e tecer breves comparações entre 

peças de contextos distintos, não foi possível identificar uma identidade no design, pode-

se sugerir que, talvez, estas fossem construções permeadas de influências e hibridismos 

que, ao menos em termos visuais, aproximassem-se muito umas das outras. O 

intercâmbio cultural entre nações, mesmo que muito mais lentamente do que o 

experimentado hoje, não começou desde as primeiras expedições? Acredita-se que sim. 

Contudo, para que se possa falar em identidade nacional, ter-se-ia de aprofundar a 

discussão buscando averiguar se estas influências foram apropriadas de fato, ou seja, se 

foram incorporadas à cultura. Desta forma, tem-se a certeza de que a discussão não se 

esgota nestas breves páginas. Após algumas pistas, esta é uma dúvida que segue, mas que 

abre caminhos para novos estudos a serem traçados.  
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CONCLUSAO 

 

 

s páginas da presente investigação se desenvolveram através de uma 

postura pautada na ideia de que, mesmo anteriormente a existência da 

nominação design gráfico, existiam trabalhos, cujos resultados, 

refletem a definição que hoje se faz deste campo profissional. Esta busca no passado, do 

ponto de vista adotado, permite a compreensão do desenvolvimento do design gráfico 

possibilitando que se chegasse ao que se produz hoje. Como se defendeu na introdução, 

um entendimento mais profundo desta área do saber, assim como de qualquer outra, 

deve se pautar na essência desta atividade, deste fazer, conferindo menos importância às 

nomenclaturas e enfocando mais no seu conceito e no seu conteúdo. 

Foi a partir desta premissa que se desenvolveu o objetivo principal que norteou 

esta pesquisa, o de investigar os suportes de memória das atividades projetuais em 

Pelotas, no período de 1900 a 1930, com intuito de verificar a existência de produtos 

gráficos que estivessem de acordo com o conceito de design gráfico e, assim, comprovar o 

posicionamento que foi adotado.  

Com este desígnio traçado, considera-se que o design é uma atividade que visa 

atender necessidades que emergem nas sociedades, relacionando-se intimamente com o 

dia-a-dia das pessoas e, por isso, o questionamento central foi se o produto desta 

atividade profissional, gerado no passado e reencontrado no presente, pode ser 

considerado um suporte da memória social de um tempo já findo? 

A

   
~ 
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Com estes aspectos gerais traçados, buscou-se, por meio de um estudo de caso 

específico, encontrar respostas que possam ser aplicáveis às inquietações maiores. Nesta 

investigação, contou-se com a história do Parque Souza Soares e seu laboratório, 

estabelecimento de grande vulto na cidade, que proporcionou a elaboração de peças 

gráficas relacionadas aos medicamentos que produziam. Através do conhecimento de 

um trabalho anterior sobre o Parque, teve-se acesso as primeiras peças que constituíram 

o acervo para pesquisa.  Por meio de acervos pessoais, de descendentes do fundador do 

Parque Souza Soares, e de acervos institucionais, conseguiu-se angariar documentos 

escritos, fotografias e peças gráficas em geral que impressionaram pela sua riqueza 

visual. Desta forma, a investigação desenvolveu-se, metodologicamente, a partir de 

pesquisa documental, através da coleta de documentos e análise dos mesmos, e pesquisa 

bibliográfica. 

Para o desenvolvimento do trabalho a partir do problema motivador e dos 

objetivos explicitados, foi necessário que, primeiramente, fossem explorados os contextos 

em que o objeto desta pesquisa estava inserido: a farmácia e o design. Por este motivo, no 

primeiro capítulo, elaborou-se a história da ciência farmacêutica, no cenário mundial e 

brasileiro, observando a importância que os medicamentos sempre ocuparam na vida 

das pessoas. Esta ciência que iniciou sem a obrigatoriedade de existência de profissionais 

específicos, aos poucos foi se aperfeiçoando e exigindo a presença de pessoas com 

formação exclusiva para a elaboração dos medicamentos – dando origem ao 

farmacêutico – e, também, o cumprimento de determinadas regras organizativas e 

higiênicas. Este desenvolvimento natural trouxe consigo a diversificação da farmácia e 

dos produtos por ela gerados, conforme se observa nos dias atuais. 

Através desta contextualização, pôde-se perceber que o percurso trilhado pela 

farmácia e os medicamentos produzidos sempre foram respostas às necessidades 

eclodidas, cujo resultado depende dos recursos e das tecnologias disponíveis. O fato de 

relacionar-se com necessidades, por sua vez, já coloca esta ciência muito próxima das 
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pessoas, tendo sido latente a observação de que, em busca de conforto físico e psíquico, o 

uso de substâncias para cura de males, parece ter nascido concomitantemente ao 

surgimento do homem. Esta ressalva permite concluir que o objeto de estudo, as peças 

gráficas dos medicamentos do laboratório do Parque Souza Soares, permeavam o 

cotidiano das pessoas, com relações e construções de significados intimamente 

relacionados a elas e, por isso, sua análise pode fornecer dados relevantes acerca das 

mesmas.      

O outro contexto explorado no capítulo inicial foi o do próprio campo do design 

gráfico, a começar pelo seu conceito. Após a sua definição semântica, partiu-se para o seu 

percurso histórico, onde se adotou como marco inicial – algo que se relaciona ao próprio 

conceito que foi abordado – o momento em que se passou a diferenciar as etapas de 

projetar e executar, que se deu com a inserção dos meios mecânicos, como a tipografia do 

século XV, no caso da área profissional que se está trabalhando. Neste item, abordou-se o 

desenvolvimento do design gráfico e as peças gráficas específicas de cada período 

observando-se quanto a produção deste tipo de produto esteve orientado, assim como os 

medicamentos, pelas possibilidades técnicas e pelos almejos dos indivíduos. 

Tendo em vista tratar-se de dois contextos distintos, design e farmácia, no terceiro 

item deste capítulo, buscou-se relacioná-los através de pesquisa realizada na missão de 

estudos em Buenos Aires, na qual se investigou a história do design gráfico nesta cidade, 

com maior enfoque nos anúncios de medicamentos. No entanto, não se quis abreviar a 

história do design gráfico a esta relação com os remédios e, por isso, o texto conta com 

outros dados mais gerais acerca do surgimento desta atividade profissional na cidade em 

questão, abordando aspectos de outros veículos gráficos e, também, relacionados a 

outras áreas além da farmácia. Esta não restrição foi proposital para que se obtivesse 

material que ampliasse o leque e permita desenvolver, futuramente, outras investigações 

comparativas entre o surgimento do design gráfico como um todo em Pelotas e em 

Buenos Aires. 
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No capítulo 2 começou-se trabalhando de forma mais específica sobre o contexto 

mais fechado do objeto desta investigação e traçou-se a história do Parque Souza Soares 

e de seu fundador.  Através deste texto apontou-se as trajetórias citadas, nas quais se 

observou alguns dados indicativos da personalidade do Visconde de Souza Soares que 

podem ter sido o cume para a concretização do empreendimento. Na breve biografia do 

proprietário do Parque, notou-se alguns fatos de cunho pessoal que podem ter 

repercutido em uma postura perseverante e corajosa em sua vida profissional. Contudo, 

há outros fatos que não pareceram evidentes e que sugerem reflexões, como aqueles que 

circundam a sua ida e suas atividades em Portugal. Porém, estes não agregam relevância 

para o trabalho e, por este motivo, não se investiu em maiores investigações.  

Sobre o nome do estabelecimento, inicialmente chamado de Parque Pelotense, 

não se encontrou referências que o justifiquem. Conclui-se que esta deve ter se tratado de 

uma estratégia comercial para vincular os medicamentos à Pelotas, persuadindo os 

consumidores da cidade para o consumo de um produto local e como uma ferramenta de 

diferenciação com relação aos outros produtos e, assim, atingir consumidores além das 

fronteiras da cidade. Observou-se que o desejo de avançar para além dos limites do local 

onde o laboratório estava instalado, aparece na análise simbólica de uma das peças 

gráficas, no capítulo 3, na qual um anjo derrama um medicamento elaborado pelo 

estabelecimento sobre o globo terrestre. 

Ao se estabelecer conexões entre o que foi desenvolvido nos dois primeiros 

capítulos, pensou-se que acontecimentos na indústria farmacêutica devem ter 

provocado, direta ou indiretamente, a derrocada do Parque e de seu laboratório. 

Evoluções na ciência farmacêutica, como o surgimento dos medicamentos halopáticos e, 

principalmente, da penicilina – a base dos antibióticos – parecem ter sido fortes 

motivos, além de questões familiares citadas, que culminaram na falência do 

estabelecimento. 
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Após a projeção deste cenário específico, trabalhou-se com o design gráfico 

através do espectro da cultura material para, então, relacioná-lo aos conceitos de 

memória.  

O conceito de design gráfico que se utilizou no capítulo 1 foi fundamental, através 

de seu aspecto simbólico, para que se concluisse que o mesmo corresponde a uma 

importante manifestação da cultura, refletindo o contexto no qual ocorreu. Além de os 

produtos de design gráfico não serem naturais, ou seja, serem criações, frutos de escolhas 

que refletem pensamentos e história, viu-se o design gráfico como artefatos culturais pelo 

viés de sua significação simbólica, que permite compreendê-lo a partir de sua circulação, 

produção e consumo, aspectos necessários, de acordo com Canclini (apud VILLAS-BOAS, 

2002, p.20), para que esta atividade possa ser considerada como tal.  

O design, tomado como uma categoria mais ampla, surgiu em um momento no 

qual a industrialização passou a determinar o modo de produção, das sociedades. Nesse 

momento o design passou a atuar como uma ferramenta para diferenciação dos 

produtos e para persuasão do público consumidor. Neste sentido, não há como o design 

não ter relação com determinado grupo de pessoas, já que os seus produtos são 

idealizados para uma coletividade e não para uma pessoa específica. Por esta razão, 

necessita vincular uma linguagem adequada ao público ao qual se dirige para despertar 

afinidades com o mesmo. 

Ao fazer parte do cotidiano das pessoas, o design relaciona-se intimamente com 

elas e, assim como os demais objetos, auxilia a pautar as relações sociais. A partir disso 

foram abordados alguns conceitos de memória no intuito de buscar responder a 

pergunta geradora deste ensaio. 

Após fazer um percurso histórico através dos conceitos de memória, chegou-se a 

um foco que corresponde ao entendimento contemporâneo deste conceito e que 

contempla os conceitos que o precederam. Compreendeu-se que o contexto no qual se 

encontram os indivíduos tem um papel formativo fundamental na vida das pessoas, de 
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maneira a interagir com as singularidades que compõem cada uma destas. Assim, da 

mesma forma que os indivíduos se apresentam a partir de uma combinação de fatores 

externos e internos, as memórias que lhes são provenientes não podem ser constituídas de 

forma oposta. Na construção das identidades, encontram-se imbricadas às memórias, 

que se constroem e se reconstroem a todo instante de acordo com necessidades presentes.  

 Acredita-se que o design gráfico e a linguagem visual nele empregada, justamente 

por justificá-lo como um artefato necessariamente ligado ao meio do qual emerge, são 

capazes de suscitar memórias e de remeter a contextos nos quais foram criados de forma 

a reconstruí-los. No entanto, assim como foi colocado acima, acredita-se que a memória 

que será evocada é uma memória que mescla aspectos subjetivos e sociais, a partir do 

entendimento de que o indivíduo lembra com base em motivações pessoais que, por sua 

vez, são enquadradas na complexa relação com o meio social. No embate entre o aspecto 

individual e o social – que se preferiu entender como uma trama na qual um interfere no 

outro – apontou-se para a possibilidade de o design gráfico funcionar como um 

importante integrante da cultura visual de uma época e, nesse sentido, funcionar como 

um ato de memória coletiva, utilizando o conceito de Candau, que funciona como um 

elemento identificador e que fornece subsídios para a composição de memórias. Ainda 

dentro dos conceitos deste autor, entendeu-se que o produto do design gráfico, pode ser 

considerado um sociotransmissor que, enquanto um registro visual, pode trabalhar 

como um elemento evocador de memórias, de forma que o indivíduo, ao interagir com 

ele e, sobre ele, atualiza o passado a partir de toda carga acumulada e que o constitui 

(subjetiva e social) no momento em que a lembrança é desencadeada. 

 Concluiu-se que o design gráfico a partir de seu aparato visual pode desencadear 

memórias, além de funcionar, também, como um elemento identitário e que nutre a 

possível existência de uma memória coletiva – enquanto retórica holista – na 

impossibilidade de utilização de outro termo. Desta forma, buscou-se nesta pesquisa as 
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relações entre design gráfico e o campo da memória para entender as relações que 

poderiam ser estabelecidas.  

 No terceiro capítulo, apresentou-se os documentos que foram encontrados e que 

possibilitaram constituir o acervo para esta pesquisa e as categorias criadas para a 

sistematização dos mesmos. Esta sistematização foi feita com o objetivo de facilitar o 

estudo e, com relação às peças gráficas, usou-se nomenclaturas que aparecem na 

bibliografia estudada para se referir a cada uma das tipologias. 

 Após se apresentar o conjunto que constitui este acervo, partiu-se para o exame 

das peças gráficas. Tendo em vista que este acervo é vasto, selecionou-se, para a análise, 

peças que apresentam melhor qualidade visual por sugerirem um investimento maior – 

de impressão ou gráfico – e que, em consequência, foram mais representativas para o 

desenvolvimento da apreciação. 

 Considerou-se que a análise das peças gráficas deveria ser desenvolvida com base 

no conceito de design gráfico que se trabalhou e que contempla os aspectos formal, 

funcional, metodológico e simbólico, pois, com a adoção deste método, poder-se-ia 

verificar se as imagens que se trabalhou realmente podem ser consideradas como 

produtos deste campo profissional. 

 Com relação ao aspecto funcional, desconsiderou-se a necessidade de ele aparecer 

na análise, pois parece claro que estas peças, através de seu aparato visual, tinham por 

objetivo persuadir o espectador/consumidor para venda do produto anunciado. A 

mesma avaliação repetiu-se com relação ao aspecto metodológico, pois, em função do 

resultado gráfico que se pode observar, entendeu-se que as peças passaram por um 

processo projetual no qual foram adequadas às necessidades de comunicação através do 

uso de signos gráficos com os processos de impressão disponíveis. Defendeu-se que a 

simbiose entre o que se pretende e a produção de fato já denotam a existência de um 

trabalho metodológico. 
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 Assim sendo, o aspecto que se consistiu como revelador neste trabalho de análise, 

para a verificação da hipótese na qual se considerou estas peças como representantes de 

trabalhos de design gráfico, foi o aspecto simbólico. Por este motivo, a apreciação das 

peças se pautou na análise simbólica das mesmas sendo que, para isso, tornou-se 

primordial a análise do aspecto formal, pois, pelo entendimento adotado, é através deste 

que o conteúdo simbólico pode ser expressado. 

 Para as análises, então, empregou-se uma ficha, a qual se criou para apresentar os 

dados básicos de cada peça, e utilizou-se o método de análise da autora Joly para “ler” 

imagens, por contemplar, justamente, os aspectos formais e simbólicos. 

 Através da apreciação de cada peça, por meio dos aspectos mencionados, ficou 

latente que estas imagens representam, hoje, a modernidade tão desejada por aquela 

sociedade. Os temas representados graficamente relacionam-se ao conforto, a boa saúde, 

ao bem estar e ao bem viver, seja através de uma auréola iluminada representando, 

alegoricamente, a capacidade curativa do medicamento; seja através da representação 

de belas mulheres, para as quais competia os cuidados do lar e cuja beleza era associada 

à saúde naquele contexto. A auréola também aparece no folder da Radiolina, onde, além 

deste, há outros recursos que remetem a uma atmosfera milagrosa e celestial como a 

presença de um anjo em um cenário de nuvens. 

Conseguiu-se depreender da análise que um conteúdo que as peças buscavam 

veicular e reforçar continuamente é que somente a vida saudável, proporcionada por 

estes remédios, prepararia os cidadãos para a vida moderna que então se instaurava. As 

mensagens pareciam dirigir-se mesmo aos mais tradicionais – talvez mais descrentes na 

necessidade do uso de medicamentos e nesta nova forma de viver – para os quais 

afirmava-se a importância e a eficiência dos preparados do laboratório do Parque Souza 

Soares. É o caso da representação do gaúcho em um dos reclames analisados, típica 

figura dos pampas, cujos modos eram considerados como menos polidos.  
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 Outra característica da modernidade que observou-se estar representada é a vida 

social. Isto aparece através da alusão a um grupo de pessoas, no primeiro cartaz 

analisado, do Luesol, e, também, através de alguns cenários que aparecem ao fundo das 

figuras femininas nas séries dos panfletos da Radiolina e do Peitoral de Cambará, os 

quais sugerem atividades de lazer. Ou seja, percebe-se através destas imagens, os novos 

hábitos, os novos desejos e os novos prazeres do sujeito moderno que, por sua vez, só eram 

permitidos caso se tratasse de alguém saudável, apto para viver em grupo. 

 A questão da moda nas vestimentas também aparece associada ao moderno e a 

boa saúde. O bem vestir é outro elemento aparente nas peças gráficas citadas acima: 

através da silhueta das figuras humanas do primeiro caso, e do trajar das mulheres na 

segunda situação. Nos contornos dos homens e mulheres do cartaz do Luesol, são 

sugeridos chapéus pomposos e bengalas, os quais conotavam elegância. As mulheres 

retratadas nas séries da Radiolina e Peitoral de Cambará também aparecem muito bem 

trajadas e algumas com roupas quentes, assim como as mulheres de países europeus de 

inverno rigoroso se vestiam. Espelhar-se na moda seguida por estes países considerados 

modernos e civilizados era uma forma de aproximar-se deles. Além disto, as boas roupas 

estavam ligadas a uma boa classe social, a qual se poderia alcançar através do trabalho, 

sendo que, para o trabalho era imprescindível um corpo são. E ora, como se obteria um 

corpo forte e saudável se não pelo uso de medicamentos que combatiam todos os males? 

Aqui se ressalta o “todos” porque os remédios eram anunciados como benéficos para 

tratar os mais diversos mal-estares, muitas vezes em uma única formulação. 

 Na apreciação simbólica, atentou-se, ainda, para outros aspectos. A partitura de 

piano de um tango, no folder da Radiolina, e a presença de relevo no selo das Pastilhas da 

Vida. Seriam estes recursos visuais e gráficos fortuitos ou teriam eles algum aspecto 

subjetivo? Pensou-se que, a alusão a uma partitura de piano, por exemplo, sugere 

erudição, cultura e lazer, cuja democratização era uma promessa da desejada 

modernidade. Assim, concluiu-se que consumir a Radiolina seria uma forma simbólica 
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de se aproximar destes ideais. Já com relação ao selo das Pastilhas da Vida, 

compreendeu-se que a sofisticação de recurso gráfico empregado, não em motivos 

representados, mas no tipo de impressão com acabamento em relevo, remete à 

sofisticação, cujo objetivo final seria o mesmo que se alertou com relação à partitura de 

piano do folder da Radiolina. 

 Nas peças gráficas que constituem o acervo, percebeu-se a maciça presença de 

figuras femininas frente à masculina. Isto aparece na série de folhetos do Peitoral de 

Cambará e da Radiolina e nas demais peças gráficas deste último medicamento, como 

rótulo, cartaz e folder, nas quais aparece uma mulher com uma criança no colo. A boa 

esposa, a boa mãe, bela, meiga, afável e dedicada eram um motivos amplamente 

explorados. De acordo com a análise desenvolvida, a presença de mulheres em produtos 

associados a medicamentos era constante porque era a elas que se atribuíam os cuidados 

e o bem-estar da família neste contexto moderno. Este aspecto é explicitado, justamente, 

na identidade visual da Radiolina que contém imagens de uma provável mãe cuidando 

de seu filho.  

Na análise geral das publicações editoriais intentou-se reforçar a hipótese de que 

as peças que compõem a amostragem convergem para aquilo que hoje se entende como 

design gráfico e, com base nisto, observou-se os principais elementos que contemplam a 

sua definição básica: elementos verbais e não-verbais, tanto formais quanto simbólicos. 

Embora não seja possível, através de palavras e de algumas imagens, dar conta de toda 

amostragem e de toda qualidade e sofisticação da qual estas peças são investidas, 

acredita-se que esta modesta descrição apresentada demonstra a complexidade 

projetual que está por detrás e que lhes deu origem, no entanto, o manancial é grande e 

com um trabalho contínuo os frutos e as descobertas podem ser ainda maiores.   

Através das publicações editoriais referentes ao Parque Souza Soares, objetivou-

se estabelecer, através da análise dos aspectos simbólicos, uma relação compreensível 

entre a produção destas, o seu contexto e o público que consumia tais peças. Conferiu-se 
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que as peças analisadas circularam em uma sociedade moderna, caracterizada como 

uma sociedade de massas – que acabara de enfrentar a ruptura através da transição 

campo-cidade – composta por indivíduos atomizados. Uma sociedade que adentrou no 

ideário da vida como um palco de espetáculos na qual os sujeitos passaram a reivindicar 

os seus direitos pelo lazer e pelo supérfluo.  

Nesta sociedade, as pessoas sedentas por modernidade e progresso, passaram a ver 

no consumo uma forma de avanço e de ligação social. Cabe ressaltar que esse consumo 

relacionava-se com o desejo de espetáculo, sendo que as mercadorias poderiam ser 

devoradas com os olhos (vide o surgimento das lojas de departamentos). Compondo uma 

fração fundamental da percepção por parte das massas, a valorização da questão visual 

trouxe atrelada a si a valorização do design, como recurso estético e de diferenciação 

empregado aos produtos. 

 Nas imagens analisadas, observou-se a existência de influências dos estilos 

Nouveau e Déco nas peças gráficas. Em um cartaz do Luesol, por exemplo, detectou-se 

recursos gráficos utilizados na Art Déco e concluiu-se, que esta também foi uma forma 

simbólica de associar-se à modernidade, uma vez que se tratava de um estilo que estava 

sendo usado em localidades ditas civilizadas, logo, seguir suas tendências atrelava-se a 

estes “novos tempos”. 

 Uma análise mais enfocada sobre os estilos citados acima aparece no último item 

do terceiro capítulo em função do assunto discutido. Neste momento debateu-se sobre a 

possibilidade de existência de um design com uma identidade nacional nas peças 

gráficas em questão, sendo que esta discussão justificou-se porque esta possibilidade 

estaria representada através dos elementos formais e simbólicos. Embora se tenha 

verificado a existência de mensagens de cunho formal e simbólico, concluiu-se que, 

através destas, não foi possível identificar características representativas da identidade 

brasileira. Esta conclusão foi fomentada pelo confronto com peças gráficas de 

medicamentos de Buenos Aires, do mesmo período, nas quais se observou a recorrência 
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tanto das mesmas influências formais e estilísticas, como da Art Nouveau, quanto 

ideológicas, através dos mesmos temas representados. São os mesmos grafismos, o mesmo 

tipo de menina educada, o mesmo tipo de mãe com seu filho no colo, tanto aqui, quanto 

em território argentino. Ora, tratava-se, então, de preocupações e conceitos partilhados 

que, formal e simbolicamente eram representados nas peças gráficas atreladas ao uso de 

medicamentos. Se não foi possível apreender-se características nacionalistas nas 

imagens analisadas, conclui-se que o motivo para isto pode ter sido a provável 

inexistência de identidades nacionais que, por consequência, inviabilizaram a 

possibilidade de que as mesmas fossem representadas, seja através do design gráfico, ou 

através de qualquer outra forma de comunicação e expressão. 

 Desta forma, confirmou-se a hipótese, pois estas peças, ao agregarem os aspectos 

funcionais e metodológicos, que se considerou evidentes, e os aspectos simbólicos, 

expressados através de recursos formais, concluiu-se que se trabalhou como legítimas 

peças de design gráfico, mesmo que a nomenclatura, na época, fosse desconhecida. 

Embora este estudo tenha como corpus de análise uma amostra de imagens que remonta 

um período anterior à institucionalização do campo do design – quando nem mesmo a 

própria palavra que designa a profissão era conhecida – deduziu-se que já existiam 

pessoas dedicadas à criação de peças gráficas de grande complexidade projetual e que 

contemplam a definição que hoje é feita desta área do conhecimento. 

 As conclusões obtidas através dos capítulos apresentados e que aqui se retomou, 

permitiram, ainda, algumas considerações mais amplas, além de instaurar novas 

inquietações.   

 O texto sobre história da farmácia em Buenos Aires, colocado nos apêndices, por 

sua vez, fornece dados que sugerem pesquisas que se poderia desenvolver no futuro, de 

forma comparativa ao que se desenvolveu nesta dissertação. Pensa-se que se tem os dados 

básicos necessários que permitem que sejam traçados paralelos mais aprofundados 

entre a produção gráfica atrelada aos medicamentos no sul do Brasil e na Argentina que, 
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embora com pouca distância geográfica, parece apresentar diferenças consideráveis. No 

breve contato, percebeu-se que, em Buenos Aires, muitos medicamentos eram 

anunciados com ênfase em sua formulação no exterior (França, Inglaterra, Estados 

Unidos), o que se opõe ao caso dos medicamentos do Parque Souza Soares, inicialmente 

chamado de Parque Pelotense, cujo nome, concluiu-se ter sido uma estratégia para 

associar os medicamentos a uma produção local. Tal observação leva a questionar se isto 

seria um demonstrativo de um maior desenvolvimento da farmácia Pelotense face à 

Portenha, no entanto, tem-se consciência de que não se pode fazer esta afirmação, pois, 

para isto, necessita-se aprofundar este estudo.  

Pôde-se notar, ainda, a inexistência de anúncios que exaltem elaborações 

homeopáticas, o que leva a outro questionamento, de que, talvez, não fossem formulados 

muitos medicamentos por este método, ou que esta não fosse uma técnica muito 

valorizada na capital argentina durante as três primeiras décadas do século XX. No caso 

da Droguería de la Estrella, que se intitulava como laboratório homeopático em sua 

placa de sinalização, também não foi encontrada referência a este tipo de elaboração. 

Assim, pôde-se contrastar e sugerir que esta seria a diferença existente entre os 

laboratórios da La Estrella, em Buenos Aires, e do Souza Soares, em Pelotas, e agregou-se, 

por conseguinte, que a homeopatia na interiorana cidade do Rio Grande do Sul, Brasil, 

poderia ser mais avançada que a da capital da Argentina. 

 A investigação realizada em Buenos Aires permitiu uma melhor compreensão 

acerca do design gráfico relacionado ao uso de medicamentos, como uma forma de 

persuadir os consumidores para um produto que fazia parte das preocupações vigentes 

do período. Os medicamentos, assim como os seus produtos gráficos, constituíam-se em 

um foco de interesse da sociedade, pois neste período as aglomerações trouxeram consigo 

problemas urbanos como à pobreza, fazendo nascer a preocupação com a organização 

das cidades e com a higiene, já que o crescimento populacional deu origem a várias 

doenças que rapidamente se alastravam.  Esta preocupação se comprova através dos 
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inúmeros anúncios de medicamentos que podem ser observados em revistas e jornais da 

época, tanto em Buenos Aires quanto no Brasil. Por este motivo, acredita-se que as peças 

gráficas que se estudou, por estarem associadas a produtos que combatiam males de 

saúde que tanto inquietavam a sociedade daquele período, eram peças bastante 

penetrantes e que compunham o imaginário das pessoas. 

Assim, por se acreditar nisso, é que se considerou que o conjunto de peças de 

design gráfico que analisamos são grandes depositários de memórias e que trazem 

muitas informações acerca da sociedade na qual circularam. No caso dos objetos aqui 

estudados há o reflexo de dados sobre a história da farmácia, do Parque Souza Soares, do 

design gráfico, do período, dos hábitos, das pessoas, das preocupações e etc.. Na situação 

específica do Parque, empreendimento erigido sobre uma vasta área e que não mais 

existe, restam apenas algumas lembranças e alguns vestígios, dentre os quais, as peças que 

constituíram o acervo desta pesquisa. Através da compreensão acerca do design gráfico e 

sua vinculação com a memória, as imagens que se trabalhou são frestas através das quais 

se pôde alcançar alguns fragmentos desse passado esvanecido. São vestígios que 

funcionam como suportes memoriais por meio dos quais, com concepções e influências 

presentes, atualiza-se um passado que não se vivenciou, mas que se tem a possibilidade e 

o privilégio de aproximar-se.  

Por fim, concluiu-se e espera-se que a investigação proposta, por tratar de uma 

atividade ainda pouco reconhecida e por trazer à tona aquilo que se acredita configurar 

os primórdios do design gráfico, em uma realidade específica – no caso Pelotas – auxilie 

a elucidar a importância ou quando começa a atividade profissional do designer e qual o 

seu papel na sociedade, contribuindo para a conscientização da necessidade da sua 

regulamentação e, assim, cooperando para minimizar as indefinições que perpassam a 

profissão.  
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Apêndice A 

 

História da farmácia em Buenos Aires 

O presente texto faz parte da investigação desenvolvida no curso de mestrado 

em Memória Social e Patrimônio Cultural, tendo como tema as peças gráficas 

relacionadas aos medicamentos do laboratório farmacêutico Souza Soares, Pelotas/RS, 

no período de 1900 a 1930. Este estudo aborda tais peças como produtos de design 

gráfico e como suportes de memória que carregam muitas informações sobre a farmácia 

e a sociedade do período.  Buscando não deixar o estudo muito localizado e isolado e em 

função da oportunidade de realizar um período de estudos na cidade de Buenos Aires, 

objetivou-se traçar um comparativo entre o design gráfico relacionado a medicamentos 

do referido laboratório com a o design gráfico relacionado a medicamentos da farmácia 

bonaerense no mesmo período. 

A necessidade de buscar um estudo de caso comparativo ao que se  desenvolveu 

na cidade de Pelotas justifica-se, pois, esta análise, auxiliaria a aprofundar a discussão e 

a elucidar a hipótese norteadora da referida pesquisa de que, embora no período citado 

não existisse a formação acadêmica de designers, é possível identificar a existência de 

atividades projetuais extremamente complexas, nas quais eram produzidos produtos 

com as características que o termo design, conforme se compreende hoje, suscita. Da 

mesma forma, a partir deste estudo comparativo seria possível averiguar as 

semelhanças e/ou diferenças existentes na inicial trajetória do design em Pelotas e em 

  
^ 
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Buenos Aires, bem como a relação que se pode fazer desta área profissional com a 

memória, averiguando em contextos distintos se o produto de design gráfico pode ser 

considerado portador ou funcionar como um elemento propulsor de evocação de 

memórias. 

Neste sentido, acreditou-se ser fundamental explorar os contextos em que o 

design gráfico se desenvolvia, sendo, no presente estudo, o contexto da farmácia um dos 

cenários. A partir desta consideração e da comparação que se pretende estabelecer, este 

texto abordará a história da farmácia na Argentina, em específico, de Buenos Aires.  

Segundo Revilla (2003, p.5-6), a farmácia em Buenos Aires imprime seus 

primeiros passos no ano de 1605, através do médico Don Manuel Alvarez que preparava 

medicamentos e pomadas para a população. No entanto, aqui se tratava de um médico, 

classe responsável pelas fórmulas do início da farmácia. Neste período, Buenos Aires 

contava com um órgão denominado Cabildo, que tinha por finalidade controlar todas 

as questões sanitárias da cidade, desde a atuação dos médicos, cirurgiões, boticários e 

boticas, até as epidemias, os enfermos, os inválidos, a vacinação, as chuvas excessivas, a 

invasão de roedores e etc.. Com relação ao controle das atividades ligadas à saúde, um 

acontecimento que confirma a atuação do Cabildo foi que, no ano de 1609, a atividade 

de curandeiros foi denunciada ao órgão e desde então passou a ser exigido daqueles que 

professavam a medicina que apresentassem seus títulos. Este órgão foi responsável, 

também, pela primeira autorização a um forasteiro, de Portugal, a vender seus 

medicamentos na cidade (CIGNOLI, 1946, p.310-313). 

As atas do Cabildo também apontam para a escassez de médicos e boticários no 

século XVII, época em que se alastra a epidemia de varíola pela cidade. Isto aparece 

através de solicitações, nos anos de 1622 e 1625, para providenciar a vinda de 

profissionais como médicos e boticários de Sevilla, na Espanha, e do Brasil. Ainda nestas 

atas há o dado de que em 1667 não havia nem médico, nem botica, nem cirurgião por 

estas terras, em um raio de quinhentas léguas e, em 1726, aponta-se a necessidade de 
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fundar, em uma cidade tão populosa, um hospital com botica para a cura de enfermos 

pobres (CIGNOLI, 1946, p.313-320).  

Como profissional específico do ramo, Revilla (2003, p.6) considera o boticário 

Don Augustin Pica como o primeiro boticário laico a pedir autorização para exercer a 

profissão em Buenos Aires, no ano de 1770. A partir de então, as boticas começaram a se 

tornar mais numerosas, sendo que dados revelam a existência de boticas de presídio e de 

conventos, às quais atendiam às necessidades de sua congregação. No ano de 1782 o 

Vice-Reino do Rio de la Plata possuía 31 boticas públicas, sendo que 9 estavam no 

território da cidade de Buenos Aires. Estas boticas começaram a se multiplicar para 

atender à demanda da população que crescia em função dos imigrantes que estavam 

desembarcando na cidade. 

Estas boticas passaram, assim como no Brasil, a ser submetidas à vigilância 

através de entidades criadas para tal fim. Na Buenos Aires colonial foi instalado por 

Virrey Vértiz o Tribunal del Protomedicato que, dentre outras coisas, tinha a função de 

inspecionar e regulamentar o funcionamento das boticas, protegendo os direitos dos 

profissionais farmacêuticos (REVILLA, 2003, p.6). A necessidade de criação do 

Protomedicato aparece na ata do Cabildo de 18 de agosto de 1787, em função do abuso 

com que as atividades médicas e farmacêuticas estavam sendo desempenhadas e, então, 

reivindica-se a criação deste órgão que teria respaldo da lei para monitorar a atuação 

dos profissionais. Estes deveriam passar por aprovação do Proto-Medico e de um 

representante dos professores e, após ser aprovado, apresentar seus títulos (CIGNOLI, 

1947b, p.258-259). 

Em outro artigo, Cignoli (1948, p.74), transcreve o texto de um anúncio do 

Tribunal del Protomedicato, publicado no periódico Semanario de Agricultura, 

Industria y Comercio, de dezembro de 1803, que alude à atuação deste órgão: 

 

(...) Todos los que se entrometan á exercer la Profesion mas árdua, e interesante 
á la vida del hombre, sino son de los notados em esta lista, deben ser reputados 
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por curanderos y charlatanes, acreedores a ser perseguidos por todas las 
justicias como enemigos declarados de la humanidad1. 

 

 Já no Brasil oitocentista, houve a instauração da fisicatura-mor, cujas 

atribuições eram as mesmas do órgão argentino citado, regulamentar o trabalho dos 

boticários e fazer fiscalizações (PIMENTA e COSTA, 2008, p. 1014-1016).  

As boticas organizavam-se de forma semelhante, decorados com lindas 

prateleiras de madeira e balcões com gavetas. Atrás do balcão normalmente estavam 

dispostas estantes com uma abertura que dava acesso a outro espaço, o qual continha 

uma mesa com tampa de mármore e os instrumentos necessários para o preparo das 

fórmulas como potes, medidas, balanças entre outros. Outra característica semelhante é 

que, normalmente, as farmácias se encontravam em esquinas e em frente ou próximas a 

uma igreja, ou seja, em pontos de referência fáceis de serem localizados (REVILLA, 2003, 

p.6-7). 

Esta tradicional localização das boticas pode ser comprovada ao remontar a 

fevereiro do ano de 1804, quando o Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, 

publica um aviso de que foi instalada a botica D. Nicolás Rodriguez, na esquina as 

Melgarejo, em seguida da Igreja Catedral (CIGNOLI, 1948, p.74). 

Os móveis das farmácias, segundo Revilla (2003, p.6-7), continham os mais 

diferentes pós, usados na formulação das drogas como bicarbonato de sódio, sulfato de 

magnésio e de sódio, ácido bórico e outros elementos usados com frequência como 

enxofre, folhas de coca e de malva, gaze e curativos. Além do preparo de receitas segundo 

prescrições médicas, eram confeccionados medicamentos de uso comum como xaropes 

para tosse, diferentes pomadas para finalidades também variadas (para 

descongestionar o peito, para machucados e torções) e o óleo de rícino, de paladar ruim, 

                                            
1 “(...) Todos aqueles que se intrometam a exercer a Profissão mais árdua, e interessante a vida humana, se 
não aparecem nesta lista, devem ser considerados como curandeiros e charlatães, merecem ser 
perseguidos por toda justiça como inimigos declarados da humanidade.” (T.A.) 
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mas que as crianças eram obrigadas a tomar duas vezes por ano para gozarem de boa 

saúde.  

Do surgimento do país a um longo período que se estendeu por muitos anos, a 

economia argentina teve suas bases na agricultura e na pecuária, levando-a a ignorar o 

desenvolvimento de produtos manufaturados, responsáveis por sustentar uma 

indústria nacional (FUKSMAN, 2005, p.26). Falando de forma mais específica da 

farmácia, a indústria neste ramo começou a ser traçada no século XIX pelo presidente 

Bernardino Rivadavia que, vislumbrando o desenvolvimento industrial e o progresso 

do país, enviou no, ano de 1826, jovens para estudarem na Europa e, também, agilizou a 

vinda de importantes homens da ciência como Carta, Mosotti, Sack e Ferraris, tendo sido 

este último o responsável por fundar a mais antiga farmácia da capital argentina, a 

farmácia de La Estrella, tópico que será trabalhado mais adiante (CIGNOLI, 1947, p.I; 

REVILLA , 2003, p.8).  Além da farmácia de La Estrella, Revilla (2003, p.8) destaca outras 

antigas e famosas farmácias como, por exemplo, Hnos Demarchi, Diego Gibson, Franco-

Inglesa, Murray e Brancato.  

Com relação à química moderna e à indústria química farmacêutica na 

Argentina, os grandes precursores, segundo Fuksman (2005,p.26), foram Miguel 

Puiggari, Dr. Argerich e Manoel Moreno. O Dr. Pulggari era espanhol e desembarcou no 

país no ano de 1851 e, então, já começou a exercer sua profissão de farmacêutico. 

Desenvolvia, também, investigações, tendo sido seu trabalho sobre o ferro premiado 

com medalho de ouro pela Sociedad Científica, no ano de 1877. Somado a estes nomes, a 

chegada de mais estrangeiros capacitados, entre os anos de 1870 e 1880, alavancaram o 

início da verdadeira indústria química argentina. Sobre o desenvolvimento da 

indústria farmacêutica, destaque para a família de italianos Casasco que, na Argentina, 

auxiliou a promover o seu desenvolvimento científico. 

No século XIX, em função da industrialização dos mais diversos setores, a 

possibilidade de adquirir mercadorias estendeu- se para um grande número de pessoas, 

repercutindo em uma explosão consumista que caracteriza o período. Denis (2000, p.40-
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41 e p.84-85) pondera que dentre as opções de consumo, a de impressos foi a que mais 

proliferou, atribuindo a este fenômeno o desenvolvimento tecnológico dos meios de 

impressão e o aumento do público leitor. A maior circulação de impressos como jornais 

e revistas se soma ao surgimento do hábito de propagandear mercadorias, fazendo com 

que, de acordo com Revilla (2003, p.7), no final dos anos 1800, começassem a aparecer 

nestes veículos de comunicação anúncios de medicamentos que se anunciavam como 

quase milagrosos. No caso de periódicos da cidade de Buenos Aires, o autor destaca 

como produtos farmacêuticos recorrentes Digestivo Mojarrieta, Digestivo Demarchi, 

Fosfatina Falières, Nucleodyne e Neurofosfato Skay.  

Os específicos (especialidades farmacêuticas ou medicinais), apareceram no 

século XIX, primeiramente limitados a um pequeno número de males, mas foram se 

multiplicando à medida que se desenvolviam investigações e eram descobertos novos 

compostos. Foi ainda neste século, em seus anos finais, que a Argentina iniciou a 

produção de medicamentos industriais, porém, em uma pequena escala, pois grande 

parte dos medicamentos comercializados e usados eram importados da Europa e 

Estados Unidos que, com freqüência, eram recomendados ao público através de 

propagandas bastante chamativas. Porém, esse período também testemunhou o 

surgimento de traficantes de medicamentos que falsificavam os específicos mais 

renomados (CIGNOLI, 1947, p.VII-VIII; REVILLA, 2003, p.9). Este fato pode ser observado 

nos anúncios de medicamentos analisados em periódicos, como a revista Caras y 

Caretas, através de recomendações para que o consumidor atentasse para legitimidade 

dos produtos, aconselhando-o a verificar o selo ou assinatura do fabricante. 

No período em questão, fim do século XIX e início XX, a temática em torno de 

medicamentos resulta uma pauta em voga, uma vez que neste período o grande assunto 

de reflexão sociológica estava circunscrito no mundo industrial e urbano que se 

instaurava e os consequentes problemas por ele acarretados na cidade moderna, como 

por exemplo, a higiene. Em função das inúmeras epidemias que a industrialização e 

urbanização trouxeram, a higiene e as enfermidades eram assuntos sempre discutidos, 
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em especial o problema da tuberculose que esteve sempre presente entre os anos 1870 e 

1940 (ARMUS, 1999, p.97-99). O fato de a tuberculose ser uma constante preocupação 

pode ser observada nos anúncios de medicamentos encontrados nas revistas Caras y 

Caretas do período de 1900 a 1930, nos quais promessas de cura e tratamento a esta 

doença são recorrentes, 

Mesmo que em condições árduas e desiguais de concorrência com os produtos 

importados, o surgimento e desenvolvimento da indústria químico-farmacêutica da 

Argentina deve-se aos esforços de alguns laboratórios ou instituições privadas que se 

dedicaram à produção de alguns produtos e a algumas investigações. Somado aos 

empenhos anteriores, o domínio da comercialização de medicamentos advindos do 

exterior estava por sofrer alterações significativas com a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial no ano de 1914, quando, então, as importações de medicamentos estrangeiros 

declinaram (CIGNOLI, 1947, p. VIII).  

Entre os anos de 1914 e 1919 a guerra fez com que as drogas importadas 

alcançassem preços elevadíssimos, impedindo que muitas destas chegassem à 

Argentina, levando os importadores a tentar a produção de medicamentos, originando 

alguns dos primeiros laboratórios do país. Com isto foi dado um grande salto na 

produção manufatureira de medicamentos nacionais, aumentando a variedade de 

especialidades e de outros produtos químicos e minerais, conjuntamente a valorização 

das matérias-primas do solo pátrio que antes eram desprezadas (CIGNOLI, 1947, p.VIII; 

FUKSMAN, 2005, p.26-27; REVILLA, 2003, p.9). Sobre este contexto, Cignoli (1947, p.VIII) 

ainda faz a seguinte consideração: 

 
La glicerina, ácido bórico, sulfato de sódio ya se elaboraban com anterioridad 
a 1914, haciéndose pasar como si fueran de producción extranjera. “La 
industria argentina em 1914 – expresó el presidente de la Unión Industrial 
Argentina, D. Luis Colombo –, se debatia entre la indiferencia de los poderes 
públicos y el desconocimiento de su misma existência, y solo la guerra la saco 
de la penumbra cuando los países en lucha requirieron lo que sus industrias de 
guerra no podían proporcionar a sus tropas y sus pueblos. Una favorable 
reacción se produjo entonces, y todas las fábricas argentinas, en marcha 
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febriciente unas, y en constantes ampliaciones otras, sirvieron las necesidades 
que la masacre demandaba”.2 
 

A primeira grande guerra não teve repercussão apenas na Argentina, pois este 

acontecimento deu início, no Brasil, no ano de 1915, à segunda fase industrial da 

indústria farmacêutica no Brasil. Em função das barreiras que a guerra instaurou na 

importação de medicamentos, esta fase caracterizou-se pelo maior desenvolvimento dos 

laboratórios e aperfeiçoamento dos métodos científicos e de produção do setor no país. 

Foi neste momento, também, que o mercado estrangeiro despertou para as 

potencialidades dos laboratórios farmacêuticos brasileiros (CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007, p.7-9). 

Neste período o setor químico-farmacêutico argentino recebeu numerosas 

indústrias, às quais não hesitaram em investir grandes quantias na aquisição de 

modernos equipamentos, porém, sem estar livre de ainda ter que travar luta com a 

excelente organização industrial estrangeira e com a população que ainda não 

acreditava totalmente nos produtos nacionais. A confiança da população no produto 

nacional é fundamental para tornar mais igualitária a concorrência com os produtos 

estrangeiros, cuja importação não se refere, segundo Cignoli (1947, p.IX) à troca de 

mercadorias, mas à importação de trabalho intelectual, atestando a incapacidade do 

país importador. Ainda de acordo com o autor, as matérias-primas, na maior parte dos 

casos, têm baixo valor econômico; já os produtos semielaborados e terminados, 

aumentam de valor à medida que o trabalho do homem intervém sobre sua elaboração. 

Daí a necessidade de investir na indústria nacional. 

As indústrias farmacêuticas argentinas, então, experimentavam grandes 

progressos, porém, ainda tinham muito espaço para se expandir. O salto possibilitado 

                                            
2 Glicerina, ácido bórico e sulfato de sódio foram produzidos antes de 1914, fazendo-se passar como se 
fossem produzidos no exterior. "A indústria Argentina em 1914 - disse o presidente da União Industrial 
Argentina, D. Luis Colombo – se debatia entre indiferença das autoridades e o desconhecimento de sua 
existência, e só a guerra lhe retirou da penumbra quando os países em luta necessitaram o que suas 
indústrias de guerra eram incapazes de fornecer as suas tropas e povos. Uma reação favorável seguiu, e 
todas as fábricas na Argentina, em febriciente umas, e outras em constantes ampliações, serviram às 
necessidades que o massacre demandava.” (T.A.). 
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pela guerra de 1914, também favoreceu o início da segunda etapa de evolução desta 

indústria no país, que se caracterizou pela elaboração direta de algumas matérias-

primas nacionais e pela introdução de matérias básicas preparadas, principalmente dos 

Estados Unidos, sobre às quais haviam intervenções físicas de dissolução, 

acondicionamento, reenvase e etc. (CIGNOLI, 1947, p.XII). 

No entanto, terminada a guerra, a circulação de produtos estrangeiros inibe a 

energia criadora de medicamentos nacionais e a década posterior a 1918 é considerada, 

segundo Cignoli (1947,p.XII), a década de ouro das especialidades importadas. No 

entanto, é estabelecido nas dependências do Departamento Nacional de Higiene, o 

Instituto de Química, cuja função era controlar as especialidades fabricadas e 

importadas antes de serem liberadas para venda, desempenhando um papel importante 

para a indústria nacional na etapa posterior. O país passa a fabricar injeções com 

drogas importadas, mas com soluções preparadas e embaladas em seu território.  

Revilla (2003, p.9) aponta que próximo aos anos 1920 é que houve o verdadeiro 

desenvolvimento da produção de medicamentos industriais na Argentina e, por 

justificativa do mercado, filiais de grandes laboratórios estrangeiros se instalaram no 

país, como Bayer, Merck, Schering, Andreu, Parke-Davis, Rhone Poulec, entre outros. Já 

do ponto de vista de Cignoli (1947,p.XII), houve a consolidação de agências locais que se 

tornaram representantes de laboratórios estrangeiros, tendo sido nos anos 1930 que se 

testemunhou a presença de filiais comerciais diretas das mais importantes fábricas que, 

na fase seguinte, se tornaram filiais elaboradoras de alguns medicamentos que as casas 

matrizes enviavam. 

No final da década mencionada acima, e que coincide com o final do período 

estudado na pesquisa – 1930 – ocorrem dois fatos determinantes para o futuro da 

indústria de específicos na Argentina: aumento dos direitos aduaneiros sobre os 

produtos importados e o crescimento de importações clandestinas. Isto contribui para 

que grande parte dos concessionários exclusivos de laboratórios estrangeiros 

instalassem seus próprios laboratórios que, com autorização das antigas representadas, 
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passaram a elaborar os produtos que antes introduziam, obrigando-os a assimilar as 

técnicas estrangeiras. É o momento em que a indústria farmacêutica evoluiu da 

importação de produtos prontos para o consumo, para a importação de componentes 

que estavam presentes em fórmulas elaboradas e terminadas em território local. Isto 

motivou a instalação de laboratórios modernamente equipados na Argentina, 

direcionando a indústria farmacêutica a sua autonomia, cuja independência só não era 

total em função da necessidade de importação de matérias-primas (CIGNOLI, 1947, 

p.XII-XIII).  

Alguns aspectos levantados através da leitura de bibliografia acerca da história 

da farmácia na Argentina e em Buenos Aires já haviam sido percebidos através da 

análise dos anúncios da revista Caras y Caretas entre 1900 e 1930. Nestes reclames fica 

clara a questão da valorização de medicamentos importados, pois muitos eram 

anunciados com ênfase em sua formulação no exterior (França, Inglaterra, Estados 

Unidos). Estes medicamentos importados parecem que, inclusive, usavam o nome dos 

países de onde eram originários como forma de atestar a qualidade do produto. Chama 

a atenção que alguns anúncios colocam endereços de onde são feitos, nas cidades de 

origem, como Paris, por exemplo.  

Este fato remete à hipótese norteadora da pesquisa de mestrado, de que o design 

gráfico é um importante suporte de memória, um veículo através do qual se pode 

depreender muitos dados acerca do que ele anuncia, no caso do trabalho em questão 

sobre os medicamentos e a indústria farmacêutica, e, também, do público consumidor e 

da sociedade em que se localizava. Através destes anúncios, notou-se, ainda, que a 

preocupação com a saúde era grande e muitos medicamentos eram anunciados como 

quase milagrosos, servindo uma única fórmula para tratar de diferentes enfermidades. 

No período estudado, as doenças que pautavam as maiores preocupações – conclusão 

tirada do número de drogas anunciadas para o seu tratamento –, eram: purificação do 

sangue, tosses, tuberculose, gripes, hemorróidas, reumatismo, problemas nas vias 

urinárias, rins, estômago, dores de cabeça e debilidades. 
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Nas edições das revistas Caras y Caretas, os anúncios de medicamentos com 

maior número de aparições são: Amenorrol, Asmaline, Cachets Antiblenorrágicos 

Collazo, Compuesto Vegetal Costafort, Depurativo Richelet, Elixir de Virginie, Emulsión 

Scott, Fosfatina Falères, Herculina, Hierro-Quina Bisleri, Iperbiotina Malesci, Pabst Malt 

Extract, Pastillas Valda, Pildorítas Reuter, Scheid’s Ovarin, Stomalix, Uroblena e Ventre-

Livre. 

Estes anúncios auxiliaram a contar a história dos estabelecimentos 

farmacêuticos, como das farmácias e dos laboratórios de Buenos Aires. Através deles foi 

possível elencar a existência de inúmeras farmácias como Centro de Especialidades 

Farmacéuticas, Droguería de Manuel E. Aramayo, Escalada e Cia (talvez um 

laboratório); Droguería de La Estrella, Droguería Popular, Peretti y Pestagalli  (também 

especula-se ter sido um laboratório), Droguería e farmacia Franco-Inglesa, Farmacia e 

Droguería Diego Gibson, Farmacia del Globo, Droguería Alemana, Droguería Aguila, 

Droguería del Pueblo, Moine y Soulignac, Farmacia e Droguería del F. Pays Bousom, 

Droguería del Indio, Droguería inglesa, Neyer, Nelson C. Pellegrini, Farmacia Kelly-

Nava, Farmacia Repetto y Lopez, Farmacia Forti, Droguería La Argentina, Droguería 

Constituicion, Farmacia de la Rosa, Droguería Americana, Droguería Suizo-Argentina, 

Farmacia Tegami, Farmacia del Leon, Farmacia Nava, Farmacia Nelson, Farmacia 

Spnedi (antiga Farmacia del Leon), a Farmacia Iglesia San Agustin (Gênova) e Farmacia 

Constituición, Lima y Garay. 

As farmácias apareciam nomeadas nos anúncios desde o primeiro ano 

analisado, já os laboratórios tardaram mais a aparecer, o que confirma o fato 

apresentado na bibliografia estudada sobre o tema de um predomínio de medicamentos 

importados face à produção local, aspecto destacado no presente texto. Começaram a 

aparecer referências a laboratórios em janeiro de 1921 e foram observados os seguintes 

nomes: Laboratorio Quimico-Farmaceutico – Dr. Francisco P. Lavalle, Farmacia y 

Laboratorio Orsini Nicola, Laboratorio de Medicine Tablets, Laboratorio Midy 

(França), Laboratorio Farmaceutico Argentino, Laboratorios farmacêuticos D´Inzeo 
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Ltda, Laboratorio e Farmacias Nelson, Laboratorio del Activon, Laboratorio Dasac de la 

Droguería Americana, Laboratorio Cárcamo, Laboratórios Schering (Berlim),  

Laboratório Farmacêutico Fucus Argentino e Instituto Bioquímico Modelo (antigo 

Laboratório Biologico Cárcamo). Já uma referência importante encontrada, 

relacionada ao que poderá ser tomado como comparativo do laboratório Souza Soares, 

a farmácia de La Estrella, encontrou-se menção ao seu laboratório nas edições de 1913, 

1916 e 1926 da Revista Farmacéutica de Buenos Aires. A referência se dá através do 

nome Fabrica de produtos químicos de la Droguería de La Estrella Ltda.. 

Dentre os laboratórios nacionais que se instalaram, sem contar as filiais de 

laboratórios estrangeiros, ou casas com autorização para produção de medicamentos 

estrangeiros, podem ser destacados alguns. Primeiramente cita-se o Instituto Massone, 

fundado pelo italiano Don Atilio Massone no ano de 1901. Inicialmente o Instituto 

localizava-se em uma casa modesta e dedicava-se à representação de alguns produtos 

medicinais, assumindo, alguns anos depois, a representação de produtos de grande 

prestígio como Serono e Bruschettini. O estabelecimento alcançou um ritmo de 

desenvolvimento tal que lhe obrigou a trocar de sede por algumas vezes e, no ano de 

1921, foi constituída a razão social Hijos de Atilio Massone y Cia., integrada pelos 

senhores Arnaldo e Atilio e pelo Dr. Pablo Croveri, responsável por presidir a Dirección 

científica dos Laboratórios Buenos Aires, cujas suas primeiras especialidades foram 

Fermentol Croveri e a Vacuna Anticoli Croveri (CIGNOLI, 1947, p.XVI; REVILLA, 2003, 

p.11) 

Cronologicamente tem-se o aparecimento de La Farmaco Argentina, fundada 

pelo Dr. Miguel Puiggari no ano de 1905. Esta empresa dedicava-se à elaboração de 

produtos farmacêuticos, inicialmente sabão e produtos para higiene. Mais adiante 

apresentou os primeiros medicamentos sob a forma de comprimidos que eram 

chamados solubloides, preparou injeções em grande escala, soros e materiais de cura 

esterelizados (CIGNOLI, 1947, p.LXV; REVILLA, 2003, p.11). 
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Poucos anos a frente o país viu nascer o Instituto Biológico Argentino, cujo 

funcionamento foi autorizado pelo governo no ano de 1909, sob a direção do italiano 

Dr. Silvio Dessy e do professor Carlos Spegazzinni. Suas principais atividades 

encontravam-se na produção de soros e vacinas e dentre outras de suas especialidades 

estavam o Aceite de Chaulmogra, Iodobismuto de Quinina, tintura de alho e extratos 

opoterápicos (tratamento através de drogas com princípios ativos naturais de origem 

animal (REVILLA, 2003, p.12). 

No ano de 1925, um grupo de médicos, veterinários, bacteriologistas, químicos e 

farmacêuticos criaram o Instituto Seroterápico Argentino, tendo se tornado conhecido 

pela sigla ISA. Esta se referia a uma instituição claramente argentina, por seus 

fundadores, seu capital, seu pessoal e pelos esforços em investigar os princípios ativos 

das matérias-primas nacionais e industrializar as mesmas. Inicialmente, em local 

inadequado e com pouca variedade de medicamentos, no ano de 1929, o Instituto 

inaugura uma casa própria. Neste ano suas atividades haviam aumentado muito, 

obrigando a direção do ISA a instalar em outro local sua seção de química e opoterápica 

(CIGNOLI, 1947, p.XLV-XLVI). 

Foi, então, neste contexto descrito que surgiu a Droguería de La Estrella, 

estabelecimento com o qual se pretende traçar um comparativo com o laboratório 

Souza Soares e que agora se conta um pouco de sua história. 

 

Farmacia de La Estrella 

Com sua origem remontando pouco mais de 20 anos após a Revolução de Maio 

– no ano de 1834, quando Buenos Aires ainda não contava com nenhuma botica e 

graças a preocupações de Bernardino Rivadavia com a saúde da população da cidade – 

surge a Farmacia de La Estrella, considerada a primeira farmácia da capital portenha. 

Rivadavia (primeiro presidente da República Argentina) tinha o projeto de organizar o 

desenvolvimento da cidade que havia se tornado independente da Espanha e de sediar 

na cidade a mais importante botica da América do Sul. Com estes objetivos foi 
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contratado Don Pablo Ferrari – importante químico e botânico italiano, famoso em 

toda Europa – responsável pela criação do museu de Historia Natural, estabelecido no 

convento de Santo Domingo, em cuja frente fundou a Farmacia de La Estrella, que desde 

sempre se especializou em remédios homeopáticos. À Ferrari se uniram outros 

bioquímicos como Enrique Pellegrini y Santiago Bevans (BOUILLON, 2006; REVILLA, 

2003, p.8; http://farmaciadelaestrella.com/; FOLDER DA FARMÁCIA DE LA ESTRELLA). 

No ano de 1838, Don Pablo Ferrari transefere a Farmacia de La Estrella para o 

senhor Silvestre Demarchi, nascido na Suíça e que foi o primeiro cônsul italiano na 

Argentina. Com a morte de Demarchi lhe sucederam seus filhos – Antonio, Marco e 

Demetrio – na direção do estabelecimento que no ano de 1854 era considerado uma das 

mais importantes empresas da América. Seus filhos ampliaram a empresa 

estabelecendo filiais da mesma no interior do país (Rosário e Córdoba) e em Montevidéo 

e em pouco tempo se associaram com Dr. Domingo Parodi, quando, então, construíram e 

se mudaram, no ano 1885, para o edifício, no qual parte dele, até os dias de hoje, abriga a 

Farmacia de La Estrella (Fig.01). Na época da inauguração o edifício reservava para 

parte comercial o piso térreo e, para moradia, o piso superior (BOUILLON, 2006; 

REVILLA, 2003, p.8; FOLDER DA FARMÁCIA DE LA ESTRELLA).  

 

 

Fig.01 – Fotografia antiga da edificação na qual a Farmacia de La Estrella se instalou em 1885 
Fonte: http://farmaciadelaestrella.com/ 
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Esta construção foi de grande investimento e reuniu os maiores avanços, 

comodidades e requinte da época. Sua decoração foi composta por estantes de nogueira 

italiana, ricamente esculpidas através do mais alto padrão de artesanato em estilo 

neoclássico, combinadas com cristais de Murano, mármore Carrara, pisos venezianos e 

toldos de ferro forjado. Também dignos de destaque são os frisos em relevo (Fig.02), os 

trabalhados do teto e as pinturas de autoria de Don Carlos Barberis (Figs.03 e 04). Os 

afrescos pintados pelo artista representam “A saúde”, “A enfermidade” e “A 

farmacopéia” e se harmonizam com telas com motivos da botânica e da química 

(REVILLA, 2003, p.8; http://farmaciadelaestrella.com/). 

 

 

Fig.02 – Relevos em madeira e pintura 
Fonte: http://farmaciadelaestrella.com/ 

 

             
        

 

Fig.03 – Pinturas presentes na decoração 
Fonte: http://farmaciadelaestrella.com/

Fig.04 – Afresco presente na decoração 
Fonte: http://farmaciadelaestrella.com/
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Este novo prédio tinha como localização uma esquina, no encontro das ruas 

Defensa com Alsina e ficava na frente da Igreja de Santo Domingo. Importante destacar a 

localização da Farmacia de La Estrella, porque esta era uma estratégia de todas as 

boticas da época: instalar-se em uma esquina, preferencialmente frente a uma igreja 

para ser um ponto de fácil referência, conforme já mencionado. A proximidade de uma 

igreja se diz que era para que em casos de emergência de um remédio ou de consulta ao 

boticário, fosse possível guiar-se pelo sino do templo mais próximo. A farmácia 

dispunha vitrines sobre ambas as ruas (REVILLA, 2003, p.7-8; 

http://farmaciadelaestrella.com/). 

No ano de 1898, o mais novo dos filhos de Demarhi, Demetrio, ficou como único 

proprietário da farmácia e, por sua vez, seu filho, chamado Marcos Demarchi di 

Dimetrio, no ano de 1900, cria a Droguería de La Estrella Ltda., uma sociedade anônima. 

Esta sociedade nasceu do desejo de Marcos em beneficiar antigos e dedicados 

funcionários do estabelecimento, deixando-o a cargo dos senhores José Soldati, Don 

Juan Craveri e Don Domingo Tagliabue, para que assim pudesse voltar para a Itália e 

prosseguir seus estudos em ciências físicas e naturais (REVILLA, 2003, p.8; 

http://farmaciadelaestrella.com/; PROSPECTO QUIMICA ESTRELLA S.A.C.I. E I., 2010, 

p.35). 

Em 21 de maio do ano de 1906 esta sociedade é consolidada por aprovação do 

conselho executivo e esta constituiu a base do que atualmente está em funcionamento e 

se chama Química Estrella. Tal sociedade tinha por objetivo, também, adquirir os 

estabelecimentos comerciais de drogaria que haviam funcionado sob a direção das 

firmas Soldati, Craveri y Tagliabue y Cia., que, então, passou a ser composta pela 

farmacia La Estrella, Droguería Central, Droguería Del Indio, Fábrica de Productos 

Químicos y Farmacéuticos – a primeira fábrica de produtos químicos da Argentina –, 

Droguería Inglesa (em Rosário), fábrica de produtos químicos e farmacêuticos em Bahía 

Blanca, entre outros (CIGNOLI, 1947, p.XXXVII; REVILLA, 2003, p.8; 
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http://farmaciadelaestrella.com/; PROSPECTO QUIMICA ESTRELLA S.A.C.I. E I., 2010, 

p.35).  

O estabelecimento situada na Av. Constituyentes 2995 da capital federal, sob a 

denominação Grandes Fabricas y Laboratorios Farmaceuticos Argentinos de la 

Droguería de La Estrella S.A., desenvolveu diversas indústrias, dentre as quais se 

destacavam manufatura de algodão hidrófilo, sabão e perfumária, Laboratório de 

Esterilização e Oficinas Gráficas e de Papelaria (CIGNOLI , 1947, p.XXXVII). A questão 

da existência de uma gráfica converge para outra semelhança com o caso estudado em 

Pelotas, pois o Parque Souza Soares, além do laboratório, também possuía uma oficina 

gráfica. 

Segundo Cignoli (1947, p.XXXVII), o crescente consumo interno e a visão de 

futuro industrial do país levaram os sócios do estabelecimento a transformá-la em uma 

empresa muito poderosa, responsável por trazer grandes aportes à indústria química e 

farmacêutica da Argentina como um todo. A fábrica do estabelecimento desenvolveu- se 

pela convicção de que muitos dos medicamentos importados poderiam ser elaborados 

no país e atender à demanda, repercutindo em vantagens financeiras para o negócio.  

Em dezembro de 1909 começa a produzir o primeiro algodão hidrófilo da 

Argentina, fato de importância para a moderna história do estabelecimento e, 10 anos 

depois, começou a ser citada na Bolsa de Comércio de Buenos Aires. No ano de 1921 

decidiram comprar um terreno com cerca de 40.000 m² de área em uma região 

geograficamente central da capital, na Av. Constituyentes  com Chorroarín, local para o 

qual se idealizou uma nova fábrica que começou a ser construída no ano de 1924 e 

inaugurada no ano de 1928. Esta nova fábrica era a única do país e era considerada uma 

das maiores do mundo (PROSPECTO QUIMICA ESTRELLA S.A.C.I. E I., 2010, p.35-36). 

Na época todas as farmácias possuíam as chamadas receitas magistrais, que 

eram receitas próprias da farmácia. A Farmacia de La Estrella, como já mencionado, 

especializou-se em produtos homeopáticos e, muitos destes, alcançaram grande fama, 

tendo sido anunciados amplamente no meio gráfico. O site do estabelecimento, que 
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conta muito da sua história, e Bouillon (2006) destacam os medicamentos limonada 

Roge, Píldora Parodi (para tosse), Tónico Esperidina, Digestivo Demarchi e Emplasto 

Sulfuroso del Dr. Kaufmann (para gota, asma, dores no corpo e mal de San Vito).  

No levantamento de anúncios de medicamentos nas revistas Caras y Caretas – 

de 1900 a 1930 –, e em algumas edições da Revista Farmaceutica – de 1913, 1916 e 1926 

– encontrou-se muitos anúncios deste gênero de produtos, típicos da época em função 

das preocupações com a saúde e higiene que então começaram a surgir em função das 

novas condições de vida nas cidades, caracterizadas por aglomerações, até então não 

vistas, que trouxeram consigo alguns problemas. Dentre estes anúncios, encontrou-se 

alguns que faziam referência à Farmacia de La Estrella, porém, citando-a como local de 

venda ou de depósito. Não se encontrou nenhum anúncio que exaltasse algum produto 

como de fórmula própria e tampouco se encontrou menções a homeopatia. No caso dos 

medicamentos do laboratório Souza Soares de Pelotas, também não se encontraram 

referências à homeopatia, porém, os medicamentos são enfatizados com o nome do seu 

laboratório. Tal averiguação não permite que se elenque com total certeza, no caso da 

Droguería de La Estrella, os medicamentos produzidos pelo seu laboratório, já que este 

também trabalhava com importações. Considerou-se um fato curioso, uma vez que 

pareceu ser um tratamento semelhante entre todos os medicamentos que citam o 

referido estabelecimento, tendo sido formulados por ele ou não. Isto contraria o aspecto 

colocado neste texto de que este estabelecimento havia idealizado um laboratório por 

perceber que muitos medicamentos poderiam ser produzidos no país, de forma a 

agregar vantagem financeira. 

Na análise dos periódicos citados, os medicamentos que aparecem fazendo 

referência a Estrella são: Agriolina, Agua Oxigena La Estrella, Analgina, Analgina del Dr. 

Sidler, Analgina del Dr. Sioller, Antiasmal, Digestivos Demarchi, Digestivos Elster, 

Digestivos Mojarrieta, Elixir Antiasmal Chevalier, Evandrina, Extracto vegetal 

estomacal Elster, Fitina, Gotas de Oro, Hipposarcine, Jarabe Antiasmal Parodi, Jarabe 

Negri, Linimento San Luis, Neoplastina, Omagil, Pertussin, Remedios Homeophaticos 
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mejorados del Dr. Munyon, Scheid´s Ovarin, Solucion Dufoir e Té Josselin. Dentre estes, 

os que levam a uma conclusão mais imediata de serem produções do seu próprio 

laboratório são a água oxigenada, por agregar ao nome do medicamento o nome do 

laboratório; e o Jarabe Antiasmal Parodi, cujo nome coincide com o nome do Dr. Parodi, 

a quem os filhos de Demarchi uniram-se ainda no século XIX.  

Com a fábrica em funcionamento em outro local, o antigo prédio localizado nas 

ruas Defensa com Alsina, por pouco não foi demolido. Graças à iniciativa do Dr. 

Francisco Malfitani, consciente do valor histórico e artístico da Farmacia La Estrella, de 

adquirir a edificação e doar à municipalidade da cidade, tal fato foi evitado e, no ano de 

1969, a mesma passou a integrar o Patrimônio Histórico e Cultural de Buenos Aires 

(Fig.05). A custódia de todos os bens da farmácia como quadros, murais, vitrines, móveis 

e tudo que conformava o espírito colonial daquela que foi a primeira farmácia da 

capital portenha, foram doados ao Museo de la Ciudad de Buenos Aires, criado em 1968 

com objetivo de contar, através de objetos cotidianos, a vida passada dos portenhos. 

Então, este museu transferiu-se para a parte de cima da construção, onde se encontra 

atualmente (Fig.06) (BOUILLON, 2006; http://farmaciadelaestrella.com/). 

                    

 

                   

Fig.05 – Fachada atual da Farmacia La Estrella 
Fonte: Fotografia da autora.

Fig.06 – Parte de cima do prédio onde hoje está 
o Museo de la Ciudad de Buenos Aires 

Fonte: Fotografia da autora. 
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O piso térreo segue com a Farmacia La Estrella em funcionamento, porém, com 

funcionamento de uma farmácia comum, ou seja, vendendo produtos farmacêuticos 

gerais e variados. No entanto, é curioso estes medicamentos atuais interagirem com uma 

atmosfera que remonta aos primórdios do fazer farmacêutico, uma vez que as 

características da edificação e da decoração se mantêm praticamente intactas, como era 

nos anos 1900 (Figs.07, 08, 09 e 10). Bouillon (2006), em seu texto, destaca que se mantém 

o mobiliário belle époque, as vitrines sustentam frascos antigos, o piso ainda é o 

Fig.07 – Decoração que se mantém 
Fonte: Fotografia da autora.

Fig.08 – Frascos antigos em exibição 
Fonte: Fotografia da autora. 

    Fig.09 – Interior atual e balança de 1920 
                      Fonte: Fotografia da autora.

Fig.10 – O antigo e o novo em convivência 
Fonte: Fotografia da autora. 
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veneziano, as pinturas e os afrescos conservados, a balança comprada em 1920 segue no 

local, ou seja, toda a ambientação de um ontem distante segue viva hoje, convivendo 

com outros produtos e outras pessoas. De fato, um contraste, mas um contraste que 

guarda traços de parte da história da farmácia e da sociedade bonaerense de outrora.           
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