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Resumo

A presente pesquisa propõe o levantamento da trajetória profissional do artista 
gráfico Manoel Bandeira. Esta se realiza a partir da catalogação e
categorização de sua produção. Nascido em 1900, ele desenvolveu entre 1915 
e 1960 uma intensa relação com a indústria gráfica do Estado. Nosso objetivo 
foi a realização de um panorama de sua produção. E, a partir de 
questionamentos relacionados às suas práticas gráficas, posicionar suas 
colaborações dedicadas à indústria gráfica local, dentro da memória do Design 
de Pernambuco. Inicialmente, contextualizamos seu cenário cultural e social. 
Apresentamos suas origens e formação, com destaque para sua passagem 
pelo Liceu de Artes e Ofícios, ambiente de convívio com as artes aplicadas e 
ideias que invadiam o território das ditas artes liberais. Em seguida exibimos 
sua produção organizada em etapas temáticas, com certa cronologia. 
Posteriormente observamos todo o material segundo alguns aspectos formais, 
como tipos de traços, número de cores e detalhes de composição, em que 
notamos alguns caminhos recorrentes que nos denotam três estilos básicos e 
suas derivações. Entre seu aparato de habilidades artísticas e projetuais, as 
possibilidades de impressão e as influências artísticas e culturais de sua 
contemporaneidade, Bandeira forjou linguagens gráficas próprias. De 
composições de alta complexidade a propostas gráficas de formas sintéticas, o 
conjunto de sua obra nos apresenta uma prática de importância indiscutível 
para a memória do Design em Pernambuco.

Palavras-chaves: Memória gráfica, Memória do Design, Manoel Bandeira,
Pernambuco.
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Abstract

This research conducts a survey of the career of graphic artist Manoel 
Bandeira. It is carried out from the organization and categorization of his 
production. Born in 1900, he developed between 1915 and 1960 an intense 
relationship with the printing industry in the state. Our goal was to accomplish 
an outlook of his production. And, from questions related to his graphical 
practices, place his contributions dedicated to the local printing industry within 
the Design Memory of Pernambuco. Initially, we contextualized his social and 
cultural scene. We present his origins and training, with emphasis on his time in 
the Liceu de Artes e Ofícios, an atmosphere of interaction with the applied arts,
and ideas that belonged to the territory of the so called liberal arts. Then we 
exhibit his production organized in thematic stages, with some chronology. 
Later we observed all the material according to some formal aspects as types of 
strokes, number of colors and details of composition, in which we noticed some 
recurring ways and we denoted three basic styles and their derivations. Among 
his apparatus of projetual and artistic skills, the printing possibilities, and the 
artistic and cultural influences of his contemporaneity, Bandeira forged his own 
graphic languages. From high complexity compositions to proposed synthetic 
graphical forms, all of his work presents us with a practice of unquestionable 
importance for the memory of Design in Pernambuco.

Keywords: Graphic Memory, Memory of Design, Manoel Bandeira, 
Pernambuco.
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Introdução

A escolha do tema aconteceu de forma indireta, diante de um cenário 

mais amplo, relacionado à produção de periódicos publicados no começo do 

século1. Neste, a figura do artista gráfico Manoel Bandeira desponta como um 

dos profissionais mais prolíficos e versáteis de sua época. Habilidades 

artísticas e projetuais dedicadas à indústria gráfica da primeira metade do 

século XX.

Tendo como objeto o conjunto da obra de Bandeira, a pesquisa busca

contribuir com informações para o esboço da memória gráfica de Pernambuco.

Trazido à tona, este conjunto nos revela manifestações visuais em artefatos

reproduzidos mecanicamente, cujo processo, desde seu projeto e criação, até 

sua impressão, se relaciona diretamente com o campo do Design Gráfico.

A expressão Memória Gráfica, no Brasil, toma corpo como uma linha de 

pesquisa em meados da primeira década do século XXI, entre algumas 

pesquisas acadêmicas e iniciativas conjuntas. Viria à tona com maior ênfase a

noção de que a trajetória do Design Gráfico no Brasil começou muito antes da 

instituição do primeiro curso superior de Desenho Industrial, nos anos 1960. E, 

portanto, se faria necessário responder perguntas como qual seria o cenário do 

Design Gráfico no Brasil (e por consequência nos estados) no começo do 

século e mesmo antes; quem eram seus atores; de que tecnologias dispunham 

os parques gráficos; qual o resultado desta produção em termos de linguagem 

gráfica e memória. Logo, cresce o interesse de se incentivar este 

levantamento.

Formado em 2007, o Grupo de Pesquisa Memória Gráfica Brasileira é

fruto do Intercâmbio entre os programas de pós-graduação em Design da PUC-

Rio, UFPE e SENAC-SP que tem como objetivo principal identificar e analisar 

manifestações gráficas relacionadas à memória, sobre a paisagem urbana e a 

identidade das cidades do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, de forma 

comparada2. Contou em seu grupo inicial de pesquisadores com Edna Lucia O. 

Cunha Lima, Priscila L. Farias, Hans N. Waechter, Silvio R. B. Barreto 

��������������������������������������������������������
1 Detalhado mais à frente, nas seções 1.3 e 1.4.
� �http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=01116123DOY5F9#rh�



� 10

Campello, Isabella R. Aragão, Solange G. Coutinho, João de Souza Leite, Vera 

Maria M. Damazio, e Julieta C. Sobral. A iniciativa se insere em um cenário 

crescente de pesquisas e publicações com o foco em Memória Gráfica no 

Brasil. Entre pesquisas e publicações anteriores, destacamos: Imagem e Letra: 

Introdução à bibliologia brasileira - A imagem gravada (1994), de Orlando da 

Costa Ferreira; O Gráfico Amador: Origens da moderna tipografia brasileira

(1997), de Guilherme Cunha Lima; Cinco décadas de litografia comercial no 

Recife: por uma história das marcas de cigarros registradas em Pernambuco, 

1875 – 1924 (1998), dissertação de mestrado de Edna Lucia Cunha Lima.

Contemporâneos ao surgimento do grupo, apontamos: Para Todos: J.

Carlos, Designer, dissertação de mestrado de Julieta Costa Sobral (2004); O

Poeta Visual. Vida e Obra de José Maria Carneiro de Albuquerque e Mello

(2006), monografia de Yvana de Alencastro. E de 2007 em diante, temos num 

cenário local: O frevo nos discos da Rozenblit: Um olhar de designer sobre a 

representação da indústria cultural (2007), dissertação de mestrado de Paula 

Valadares; Do Cachaço à Branquinha: Um Estudo Histórico e Gráfico dos 

Rótulos de Cachaça Pernambucanos (2010), dissertação de mestrado de 

Tatalina de Oliveira; Tipografia vernacular urbana: uma análise dos 

letreiramentos populares (2010), dissertação de mestrado de Fátima Finizola, 

publicada na Coleção Pensando o Design; Imagens Comerciais de 

Pernambuco: ensaios sobre os efêmeros da Guaianases (2011), livro contendo 

cinco artigos, organizado por Silvio Barreto Campello e Isabella Aragão;

Estética moderna do design pernambucano: Lula Cardoso Ayres (2011), 

dissertação de mestrado de Rafael Efrem de Lima; Memória Gráfica 

Pernambucana: indústria e comércio através dos impressos litográficos 

comerciais recifenses [1930-1965] (2011), dissertação de mestrado de Jarbas 

Agra Jr.

Em recente palestra intitulada Pioneers of Brazilian Design (Pioneiros do 

Design Brasileiro), para na 8ht Conference of the International Committee for 

Design History & Design Studies (ICDHS 2012), Guilherme Cunha Lima expôs 

conceitos relevantes sobre a prática de pesquisa e estudos sobre Memória no 

campo do Design. Dentre estes, faz uma categorização dos atores do Design

segundo uma periodização. Inicia com os Precursores, entre o Brasil Colônia, o 

império até o começo da república. Em seguida trata dos Pioneiros, a partir do 
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ano de 1922, que finaliza com a graduação da primeira turma dos alunos da 

Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI). Em seguida, compõem a 

categorização os Contemporâneos e os designers da era digital3. Em seguida, 

Cunha Lima discorre sobre a trajetória de dois importantes pioneiros: Eliseu 

D’angelo Visconti, e Orlando da Costa Ferreira. Já mencionada nesta 

introdução, uma obra de Costa Ferreira se notabiliza como uma importante 

referencia para a presente pesquisa 4, e sua figura desponta recentemente em 

pesquisas no campo da Historiografia da cultura: Sociabilidades letradas no 

recife: a revista Estudos Universitários (1962-1964), Dissertação de mestrado 

de Dimas Brasileiro Veras, em História, linha de pesquisa Cultura e Memória do 

Norte e Nordeste (UFPE, 2010). Nesta pesquisa há um subcapítulo dedicado à 

presença de Orlando da Costa Ferreira à frente dos projetos gráficos da 

publicação em questão, desde seu início em 1962 até as vésperas do Golpe 

militar; O movimento e a linha: presença do Teatro do Estudante e d’O Gráfico 

Amador no Recife (1946-1964), livro publicado com os resultados da Tese de 

Doutorado de Flávio Weinstein Teixeira, que também expõe dados sobre a 

atuação de Costa Ferreira. Ambas as pesquisas merecem atenção dos 

pesquisadores do campo do Design.

A produção de pesquisa em Memória Gráfica no Brasil se mostra 

crescente em alguns núcleos. Em Pernambuco, estudos já mencionados 

demonstram o interesse entre estudantes e pesquisadores pelos temas 

relacionados. O projeto Imagens Comerciais de Pernambuco: o acervo de 

matrizes litográficas do Laborátorio Oficina Guaianases de Gravura foi 

coordenado desde 2006 pelo professor Doutor Silvio Barreto Campello.

Dividido em três fases, as ações em torno do acervo de rótulos e demais 

impressos litográficos, mais tarde deram origem à publicação já mencionada 5,

que contou com textos professores Hans N. Waecther, Solange G. Coutinho, 

Kátia Araújo e Isabela Aragão. Além deste projeto, a linha de pesquisa Design 

da Informação tem desde 2005 produzido pesquisas relacionadas à Memória

Gráfica.

��������������������������������������������������������
3 CUNHA LIMA, Guilherme / Phd / Rio de Janeiro State University - School of Industrial Design / Brazil
4 Imagem e Letra: Introdução à bibliologia brasileira - A imagem gravada (1994), de Orlando da Costa 
Ferreira
5 Imagens Comerciais de Pernambuco: ensaios sobre os efêmeros da Guaianases (2011)�
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Mais recentemente, estas pesquisas têm produzido uma série de artigos 

em congressos relacionados a moda, pesquia em Design e História do Design:

A relação das figuras humanas e dos caracteres alfabéticos nas capitulares de 

Manoel Bandeira, artigo de Leonardo A. Costa Buggy, apresentado no 5o

Congresso Internacional de Design da Informação (CIDI 2011); e O ilustrador 

Manoel Bandeira e o regime de historicidade como argumento para a 

construção simbólica de artefatos de moda, artigo de Maria Teresa Lopes e

Rafael Efrem, apresentado no 1o Congresso Internacional de Moda e Design 

(Universidade do Minho - Guimarães, 2012). Ambos, coincidentemente 

trabalhos de pesquisa específicos sobre o tema da presente dissertação.

Durante o 8ht Conference of the International Committee for Design 

History & Design Studies (ICDHS 2012), foram aceitos 4 artigos resultantes de 

pesquisas em Memória Gráfica no cenário de Pernambuco: Vernacular design: 

a discussion on its concept, de Fátima Finizola, Solange G. Coutinho e Virgínia 

Cavalcanti; The presence of the autotype technique in the weekly Cri-Cri’s 

graphic design project, de Clara Simas da C. Lima, Malthus O. Queiroz, 

Sebastião A. Cavalcante, e Silvio Barreto Campello; Dutch maps of 

Pernambuco from the seventh century: the technique and the metafunctions of 

the graphical language, de Lucas Bacic, Luiza Bastos, Sebastião A. 

Cavalcante, Malthus O. Queiroz, e Silvio Barreto Campello; The design of 

Manoel Bandeira: a historical view of periodicals in the the 1930’s in

Pernambuco, de Sebastião A. Cavalcante e Silvio Barreto Campello. Os três 

últimos mencionados foram resultado de pesquisas realizadas durante a 

disciplina Design e Práticas Gráficas: História e Conceitos, ministrada pelo 

professor Silvio Barreto Campello junto aos alunos de graduação, durante o 

Segundo semestre de 2011.

Em outros estados, vem acontecendo movimentações no mesmo 

sentido: as professoras Heliana Soneghet Pacheco e Leticia Pedruzzi Fonseca, 

vêm desenvolvendo projetos de pesquisa em memória junto ao Núcleo de 

Identidade Gráfica (Nigráfica), da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) desde o ano de 2009. Documentação, catalogação e análise de 

artefatos como o periódico Vida Capixaba, têm sido realizados junto aos 

graduandos. Bem como pesquisas sobre tecnologias gráficas e sobre a 

identidade gráfica em meio a estas produções. Também há núcleos de 
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pesquisa em Memória Gráfica se desenvolvido nos estados do Rio Grande do 

Sul (cidade de Pelotas) e Maranhão, bem como os núcleos já desenvolvidos na 

Puc-Rio, Esdi, e o grupo de pesquisa da USP, coordenado pela Professora 

Priscila L. Farias, com foco em tipografia. Por fim, observou-se no 10o

Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D Design

– 2012) em São Luís/MA, o aumento do número de pesquisas com foco em 

Memória Gráfica. Pesquisas com ênfase na produção de artistas gráficos, 

sobre metodologias de análise com foco em artefatos gráficos, aspectos 

tipográficos no cenário urbano, entre outras abordagens. Os artigos têm 

origens entre os grupos de pesquisa em memória da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Faculdade de Arquitetura e Urnamismo da Universidade 

de São Paulo (FAU-USP), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Pelotas.

Trata-se de um campo de pesquisa de interesse crescente, cuja etapa 

inicial é a documentação. A organização e revelação destes cenários locais em 

torno das manifestações gráficas e seus aspectos relacionados ao Design,

para posteriores abordagens analíticas. A partir desta noção básica,

poderemos nos ater àquelas perguntas6.

Com esta pesquisa, pretende-se colaborar com este esforço de 

documentação sobre a memória gráfica do Estado de Pernambuco. No caso

desta, pelo levantamento e observação do conjunto da obra do artista gráfico 

Manoel Bandeira.�

O nosso objeto é, portanto, um conjunto da produção do artista gráfico 

Manoel Bandeira. Este colaborou para a indústria gráfica pernambucana de 

forma intensa e diversa, desde a década de 1915 até o começo da década de 

1960. Bandeira produziu elementos gráficos como capas, ilustrações, vinhetas, 

capitulares e infográficos. Além de levantamentos descritivos para edificações 

e objetos, e projetos de mapas e cenografias. Embora M. Bandeira tenha 

alcançado, entre as décadas de 1920 a 1950, destaque nacional, é comum 

haver a confusão com seu homônimo, o poeta Manuel Bandeira. Portanto, se 

��������������������������������������������������������
6 Qual seria o cenário do Design Gráfico no Brasil (e por consequência nos estados) no começo 

do século e mesmo antes? quem eram seus atores? de que tecnologias dispunham os parques gráficos?

qual o resultado desta produção em termos de linguagem gráfica e memória?

�
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faz necessário, primeiro, desfazer a imagem de que os dois Bandeira seriam a 

mesma pessoa. 

Em seguida, propor uma perspectiva sobre sua trajetória junto à 

indústria gráfica em Pernambuco, a partir de suas práticas. Para tanto, 

buscamos similitudes e demais relações com as práticas de Design entre as 

linguagens gráficas dos artefatos encontrados, suas relações profissionais, e o 

reconhecimento social de seu trabalho. Durante a pesquisa, observou-se em 

sua extensa produção 3 estilos/processos gráficos básicos. Estes seriam uma 

base, a partir da qual Bandeira projetava e executava problemas de ordem 

visual, entre a função do artefato, suas habilidades artísticas e técnicas, e as 

limitações e recursos das tecnologias gráficas disponíveis no Recife do começo 

do século XX. 

Portanto, o objetivo geral foi a realização de um panorama da produção 

do artista gráfico Manoel Bandeira. Posicionando dentro da memória do Design 

de Pernambuco, suas colaborações dedicadas à indústria gráfica local. Nossos 

objetivos específicos foram:

1. Realizar cronologia de suas origens, sua formação, atividades 

artísticas e relacionados às artes gráficas;

2. Catalogar, segundo aspectos cronológicos e temáticos, todo o 

conjunto de sua produção encontrado e fotografado;

3. Observar e categorizar os aspectos tipológicos, relacionados aos 

estilos/processos gráficos identificados. 

Subdividimos então, os objetivos em 4 capítulos descritos abaixo: 

capítulo 1 – Metodologia e percursos da pesquisa, apresentamos os 

acervos como lugares de importância fundamental para as pesquisas em 

memória. Descrevemos os acervos visitados, com suas coleções e 

particularidades de consulta e organização. Em seguida, apresentamos o 

resultado das primeiras pesquisas exploratórias. Estas originaram uma relação 

formatada em tabela (Tab. 1) de artistas gráficos relacionados aos periódicos 

para os quais colaboraram, de acordo com o ano da primeira colaboração. A 

partir deste resultado, discutimos alguns dados quantitativos. Estes nos 

revelaram a efetividade e o volume de colaborações de Manoel Bandeira. Por 

último, a partir da escolha evidenciada, descrevemos a trajetória da pesquisa. 

Sua estrutura e suas divisões em partes dentro de um mesmo todo.
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Capítulo 2 – Modernidade e indústria gráfica em Pernambuco,

levantamos um referencial teórico de contextualização do cenário em que 

Bandeira desenvolveu o seu trabalho. Apresentamos o cenário cultural e social 

das primeiras décadas do século XX. Entre os ecos modernistas da Semana de 

22 em Pernambuco, as iniciativas de Vicente do Rego Monteiro e Gilberto 

Freyre, o nascimento da xilogravura como linguagem própria, e as influências 

do Art Déco para a indústria gráfica local. Em paralelo, elencamos as relações 

entre a Memória da imprensa periódica nacional e local em contraponto ao 

desenvolvimento das tecnologias gráficas em Pernambuco. Evidenciamos com 

maior ênfase o fenômeno da xilogravura típica do Nordeste do Brasil. Entende-

se que a linguagem derivada da composição xilográfica teria sido apropriada 

em alguns dos traços desenvolvidos por Bandeira. 

Capítulo  3 – Manoel Bandeira, apresentamos inicialmente origens e 

formação. Na subseção 3.1.1 (O Liceu e a Sociedade das Artes Mecânicas), 

evidenciamos um momento importante de sua formação quando da passagem 

pelo Liceu de Artes e Ofícios, remontando as origens da instituição pelo olhar 

de Marcelo Mac Cord (2009). Neste ponto, discutimos questões relativas à 

formação de Bandeira como um profissional das chamadas artes aplicadas, 

buscando um diálogo com as ideias de João de Souza Leite (2008) sobre a 

formação do ensino do Design no Brasil. 

Neste meio, elencamos os dados bibliográficos sobre sua trajetória como 

artista liberal, na seção 3.2 (O artista liberal). Em seguida exibimos sua 

produção organizada em etapas temáticas, com certa cronologia, dentro da 

seção 3.3 (O artista gráfico). Seguem nove subseções. Desde suas primeiras 

colaborações, até o momento em que seu reconhecimento como artista e 

desenhista técnico o abalizariam para  proferir laudos periciais. 

Por último, na seção 3.4 (Designer de seu tempo) estabelecemos

algumas relações entre seus mais frequentes clientes em determinados 

períodos. Neste caminho, levantamos as opiniões sobre o trabalho de 

Bandeira, entre matérias de jornal e resenhas de catálogos de arte. Separamos 

em 3 momentos distintos: anos 1960, anos 1980 e anos 2000. A partir destes 

dados, produzimos um olhar sobre a representatividade de sua obra, e de 

como se modifica ao longo do tempo, sob diversos aspectos.
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Finalmente no capítulo 4 (Os estilos gráficos), partimos para observar o 

conjunto levantado segundo as soluções que Bandeira desenvolveu. Traduções 

para o meio impresso para informações das mais variadas complexidades. 

Observamos todo o material de acordo com alguns aspectos formais como 

tipos de traços, número de cores e detalhes de composição, em que notamos 

alguns caminhos recorrentes que nos denotam 3 estilos básicos e suas 

derivações.
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Neste capítulo apresentamos os acervos visitados durante a pesquisa,

comentando um pouco de sua estrutura e bases de documentos disponíveis.

Depois, descrevemos o caminho percorrido até a escolha pelo tema do atual 

estudo. Durante esta descrição, elencamos dados importantes, relativos ao 

montante de periódicos consultados, bem como dos nomes de profissionais 

descobertos durante esta etapa. A partir de uma relação comparativa em 

formato de tabela, observamos algumas relações quantitativas, entre o 

montante, que nos elucidaram questões sobre o próprio Manoel Bandeira e sua 

efetividade entre os anos 1920 e 1930. Por último, descrevemos todo o 

processo metodológico da pesquisa e desenvolvido entre os capítulos 

seguintes.

1.1 - Os acervos documentais

A prática de pesquisa exploratória, afim de identificar e analisar 

informações sobre as manifestações gráficas, é uma etapa importante a ser 

fomentada. Nos auxilia no esclarecimento de muitas das questões pertinentes 

à Memória do Design no âmbito local e, comparando dados, com a Memória do 

Design no Brasil, como já comentado na introdução. Consideramos que a 

procura de informações e artefatos em meio aos acervos foram a base mais 

importante desta pesquisa. Através delas também foi encontrada boa parte da 

bibliografia específica sobre Manoel Bandeira, como a publicação editada por 

Jordão Emerenciano (1967). Esta de fundamental importância sendo o fio 

condutor deste processo documental. Pudemos, a partir dela, nos fundamentar 

inicialmente como um guia, e com o andar das pesquisas, complementá-la e

compará-la às informações encontradas.

Ao todo foram visitados 5 acervos, incluindo-se o acervo pessoal de sua 

família. Visitamos basicamente os setores de obras raras e iconografia das 

instituições, sempre de posse do kit de pesquisa que contém luvas de helanca, 

conta fios, fita métrica e máquina fotográfica digital.

No começo das visitas, pouco ainda se sabia sobre o pesquisado.

Havia poucas referências como datas, obras em que participou e possíveis 

pistas que nos auxiliassem a consultar os acervos por períodos determinados, 
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temas ou grupos de artefatos específicos. Em cada acervo realizamos buscas 

iniciais conversando com os funcionários sobre o tema e qual o objetivo da 

pesquisa, paralelamente à leitura dos catálogos quando existentes. Nestes, 

relacionávamos títulos dos quais já sabíamos de sua participação, e 

buscávamos por seu nome em títulos de obras, e nos créditos como ilustrador 

ou coautor. À medida que encontrávamos artefatos, evidências e dados 

documentais mais concretos, íamos montando uma espécie de quebra-

cabeças. A cada nova peça encontrada, mais peças surgiam no cenário, bem 

como a possibilidade de mais acervos a serem consultados. Uma perspectiva 

ao mesmo tempo instigante e desafiadora, visto a necessidade de se definir

prazos e o imenso volume de informação a ser processado. 

1.1.1 - Biblioteca Central Blanche Knopf

O primeiro acervo a ser visitado foi a coleção de obras raras da 

Biblioteca Central Blanche Knopf. Esta gerenciada pela Diretoria de 

Documentação (DIDOC) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), e localizada 

no terceiro andar do edifício Dirceu Pessoa, Campus Anísio Teixeira, à rua Dois 

Irmãos, Número 92, bairro de Apipucos, Recife. Possui catalogação impressa e 

também possibilita pesquisa online de boa parte do seu acervo no site Fundaj7.

Algumas publicações de interesse das pesquisas em Memória Gráfica, estão 

na sessão obras digitalizadas, como os periódicos A Pilhéria, Pr’a Você,

Revista da Cidade, e Rua Nova. Segundo Lúcia Gaspar (2009), bibliotecária da 

coleção obras raras, há publicações dos séculos XVII a XIX provenientes do 

acervo da biblioteca do antigo Museu do Açúcar. Também há parte da 

biblioteca particular de Joaquim Nabuco e coleções especiais, como cerca de 

2.500 títulos de folhetos de cordel. Lá encontramos boa parte dos periódicos 

com que colaborou Bandeira. Cerca de 20 artefatos consultados, entre 10 

obras relacionadas diretamente à sua produção. No mesmo prédio há ainda o 

setor de obras de referências no térreo; o setor de livros, folhetos, dissertações 

e teses, no primeiro pavimento; Coleções iconográficas (fotografias, cartões 

postais, rótulos de cachaça/cigarros, gravuras) e arquivos privados textuais 

gerenciados pela Coordenação Geral de Estudos da História Brasileira

��������������������������������������������������������
7 Cf.: http://www.fundaj.gov.br, acesso em 20/10/2010.
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(Cehibra) no quarto pavimento; bem como no quinto os Arquivos fonográficos 

(discos, CDs, partituras) e cinematográficos (filmes, cartazes de filmes, DVDs), 

depoimentos de história oral também sob os cuidados do Cehibra. Ainda neste, 

vale destacar a coleção de cartazes de Petrônio Cunha, recentemente doada e 

digna de olhares atentos. E na Fonoteca, pode-se ter acesso às capas de disco 

de diversos períodos históricos, em destaque as capas da extinta gravadora 

Rozenblit, objeto de pesquisa de dissertação de Paula Valadares (2007).

1.1.2 - Biblioteca Pública do Estado

Localizada em frente ao Parque 13 de Maio, à rua João Lira, bairro de 

Santo Amaro, está a Biblioteca Pública do Estado (BPE). No setor de obras 

raras e periódicos tive acesso a importantes documentos. Obras como O Livro

do Nordeste (1925) na edição original, e mais uma gama de periódicos do 

começo do século XX e também do século XIX, como O Diabo a Quatro: 

Revista infernal. Consultamos também a Coleção Pernambucana, onde 

tivemos acesso a diversos encartes em capa dura, contendo cada um, ou um 

conjunto de edições de um mesmo periódico, ou diversos periódicos de um 

mesmo tema, como no caso das revistas de carnaval. São inúmeros encartes 

em capa dura, contendo uma quantidade de revistas semanais, quinzenais e 

sazonais (de carnaval, são joão ou natal). Estes merecem uma abordagem 

ampla, tanto pelo seu volume ainda desconhecido, quanto pela variedade de 

abordagens possíveis. Aspectos como sua produção gráfica, a composição 

tipográfica e ilustrações, bem como elementos da moda desde o começo do 

século até a década de 50 pelo menos. 

Na coleção Pernambucana, ainda encontramos publicações importantes 

sobre o estado de Pernambuco como os Annais Pernambucanos, de Francisco 

Augusto Pereira da Costa e Olinda: segundo guia prático, histórico e 

sentimental de cidade brasileira (1939), de Gilberto Freyre e ilustrado por 

Manoel Bandeira. A Biblioteca Pública fornece catalogação em fichário para o 

setor de Obras Raras e Coleção Pernambucana. Nestas duas coleções foi 

encontrado um dos maiores volumes de publicações: ao todo 56 obras 

consultadas entre livros, anais, catálogos telefônicos, anuários, catálogos de 
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arte e em sua maioria periódicos (cerca de 40). Destas, sete obras 

relacionadas diretamente a Bandeira.

1.1.3 - Arquivo público Estadual Jordão Emerenciano

O Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (APEJE) Se divide em 

duas localidades. Sua sede é na rua do Imperador Dom Pedro II, Número 371 

no bairro de Santo Antônio, onde funciona sua coordenação, a biblioteca de 

apoio, e sua hemeroteca. É talvez, o maior dos acervos. Nas dependências da 

biblioteca de apoio existem obras raras (séc. XIX e XX), folhetos raros (séc. XIX 

e XX), almanaques (séc. XIX e XX), obras de referência, revistas e literatura de 

cordel. Sua hemeroteca guarda cerca de 8.000 títulos de periódicos de 

Pernambuco e de outros estados, Diários Oficiais da União e do Estado (séc. 

XIX e XX), bem como a coleção do Diário de Pernambuco. O anexo do APEJE 

ocupa um prédio na rua Imperial, número 1069, bairro de São José. Possui os

setores de Impressos e Manuscritos, o Acervo do DOPS, o chamado Arquivo 

intermediário (onde se realizam os processos de recebimento e catalogação), e

o setor de Iconografia e Cartografia. Este último contém uma coleção de 

fotografias dividida por fundos (fundos são as origens, que neste caso são em 

sua maioria as antigas secretarias do Governo do Estado); coleção do 

Tricentenário da Restauração Pernambucana; coleção de plantas da 

Pernambuco Tramways (antiga companhia de luz, telefonia e transporte 

urbano); coleção de mapas de Recife e Pernambuco; uma coleção de ex-libris 

e a coleção Manoel Bandeira. Encontramos nesta cerca de 25 pastas contendo 

conjuntos de ilustrações, vinhetas, capitulares, brasões, certificados e flâmulas 

produzidos por Bandeira. No setor, também encontramos mais algumas pastas 

com trabalhos de Manoel Bandeira: plantas desenhadas ou projetadas para a 

Pernambuco Tramways; imagens fotográficas da Grande Exposição Nacional 

de Pernambuco para 1939 - 1940; certificados, flâmulas e diplomas para as 

comemorações do Tricentenário da Restauração Pernambucana; 4 mapas de 

monumentos e curiosidades desenhados por Bandeira para a então Comissão 

de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado; e documentos sobre o 

concurso para a reformulação do escudo do Governo do Estado. O acesso ao 

setor de iconografia e cartografia foi de fundamental importância para a 
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pesquisa, não somente pela sua coleção especificamente, mas por identificar a 

atuação de Manoel Bandeira em algumas das demais. Neste setor, ainda 

encontram-se dados importantes sobre a memória gráfica do Estado, como o 

desenho original da capa da primeira edição de Mourão, Rosa e Pimenta, por 

Luiz Jardim, e catálogos e originais de artistas como Lauro Villares e 

Corbiniano, bem como evidências das atividades profissionais para a indústria 

gráfica de artistas como J. Ranulpho.

1.1.4 - Museu da Cidade do Recife

Visitamos ainda o Museu da Cidade do Recife, lotado nas dependências 

do Forte das Cinco Pontas, Bairro de São José. Foi uma visita menos intensa 

que nos demais acervos, com acesso a informações parciais sobre os 

documentos e suas coleções. Houve contato com o setor de  cartografia onde 

se viu pela primeira vez os 4 mapas produzidos nos anos 40 por Manoel 

Bandeira, para Olinda, Goiana, Recife e Guerra Holandesa, já mencionados 

acima. Ainda consultamos rapidamente a biblioteca, e tivemos o conhecimento 

de um setor de iconografia, onde se encontram imagens fotográficas da década 

de 40. 

1.1.5 – Acervo familiar

Consultamos por último o acervo pessoal de sua família, com a qual 

também tivemos oportunidade de colher relatos orais, fora o acesso aos 

objetos pessoais, fotografias, documentos e obras, algumas delas inacabadas. 

Foram 5 visitas à residência de Maria do Carmo Bandeira, nora de “seu”

Bandeira e fiel depositária de seu legado. Nas visitas, contamos também com 

relatos e o auxílio de Sérgio Bandeira e posteriormente Lívia Bandeira, ambos 

netos do artista.

O estado de alguns artefatos encontrados, principalmente os conjuntos de 

periódicos da Coleção Pernambucana da BPE nos chamou atenção: A maioria 

das publicações está encartada em capa dura, aglutinadas por temas, títulos 

ou mesmo de forma aleatória. Este formato de organização de vários 

periódicos encartados dificulta o registro fotográfico e altera dados de formato 

do artefato. Segundo relatos dos funcionários dos acervos e por identificações 
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nas contracapas, estes compêndios foram a forma que os antigos donos, 

colecionadores, encontraram para acondicionar em suas bibliotecas, antes de

doarem ou venderem suas coleções. Possivelmente, não fosse a paixão pelo 

colecionismo de figuras como Jota Soares e Brito Alves8, não teríamos acesso 

aos artefatos.

Em todos os acervos, além de absolutamente solícitos os funcionários 

se mostraram capacitados, orientando sobre os procedimentos de pesquisa 

como uso de luvas e, caso necessário, uso de máscaras, bem como sobre a 

preservação do artefato, que em muitos casos exigia um cuidado maior. Em 

diversos momentos flexibilizaram seus horários em função de visitas 

previamente marcadas, bem como quando encontravam documentos que 

julgavam pertinentes à presente pesquisa, os separavam para checagem. O 

contato com eles foi muito importante, tendo atenção aos seus procedimentos 

de trabalho, e contando com sua experiência, essencial em alguns casos.

Acreditamos ter encontrado em meio aos acervos, uma base documental 

consistente sobre as atividades profissionais de Manoel Bandeira entre as 

décadas de 1920 e 1950, entre registros de sua trajetória e principalmente 

artefatos contendo sua produção. Ainda assim, deixamos alguns caminhos a 

desbravar sobre o tema em questão, como a biblioteca da Associação 

Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) Regional Pernambuco, também 

conhecida como Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Pernambuco 

(Sindusgraf - Pernambuco); o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de 

Pernambuco; O acervo filmografado do jornal A Província, localizado na 

Fundaj; e o acervo da Fundação Gilberto Freyre.

O contato com os acervos documentais nos trouxe a dimensão da 

importância destes ambientes para as pesquisas em Design. Ali estão 

depositados registros importantes da memória do nosso Estado que, em

princípio, estão ao alcance do conjunto social como um todo. Não somente o 

registro de boa parte de nossa História, mas o mais importante, a possibilidade 

de recriá-la e reapresentá-la, revelando nuances e olhares contemporâneos,

ainda pouco explorados. Tais como a História das práticas artísticas em torno 

da indústria gráfica local, que sem dúvida tem uma relação direta com o que 

��������������������������������������������������������
8 Ambos colecionadores de periódicos e jornais. Suas coleções estão acondicionadas na Biblioteca 
Blanche Knopf, Fundaj.
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hoje convencionamos chamar de Design Gráfico.

1.2 - A busca e o material 

Esta pesquisa teve início em buscas por conjuntos de periódicos em 

meio aos acervos documentais do Recife. Pretendia-se encontrar em tais 

artefatos gráficos publicados no Estado, entre o final do século XIX e meados 

do século XX, o que seria uma produção iconográfica. Identificaríamos seus 

autores (artistas gráficos e ilustradores), e seus estilos gráficos. Depois,

relacionaríamos estas produções a aspectos circundantes à atividade do 

Design, como os processos e recursos das tecnologias de impressão e noções 

de projeto. Ilustrações, vinhetas, charges, quadrinhos, letreiramentos e capas 

foram alguns dos elementos gráficos que chamaram atenção. Desta base de 

pesquisa levantada, tínhamos em mãos uma boa parte da obra de Manoel 

Bandeira, já percebendo a existência de uma diversidade de estilos gráficos 

desenvolvidos por ele. 

Após este primeiro contato com os títulos de semanários, quinzenários e 

mensários, obtivemos uma série de informações relativas aos tipos de 

publicações – revistas de carnaval, de esportes, literárias e de costumes –;

incidência por década; e também sobre quem eram os artistas gráficos e para 

quais revistas colaboraram de forma mais, ou menos, efetiva. Os dados 

revelaram que Manoel Bandeira aparece como um dos colaboradores mais 

frequentes em periódicos dos anos 1930, década de maior incidência de 

produção entre o conjunto de artefatos consultados. Complementar à pesquisa 

nos acervos, utilizamos como bibliografia de referência a publicação de Luiz do 

Nascimento História da Imprensa de Pernambuco (1821 - 1954). Com 14 

volumes, a obra faz uma descrição geral de cada jornal, semanário ou 

quinzenário publicado no Estado. Embora tenha um olhar mais jornalístico 

voltado ao conteúdo e às figuras da comunicação social, o compêndio nos traz

informações relevantes como formato, número de páginas, indícios de 

tecnologias gráficas e em alguns casos, menções aos artistas gráficos e 

ilustradores que editaram e/ou colaboraram para os periódicos estudados.

Além deste primeiro contato limitado aos acervos do setor de Obras raras 

da Biblioteca Blanche Knopf da Fundaj, e Setor de Obras Raras e Coleção 
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Pernambucana da BPE, tínhamos, junto à base de consulta de Nascimento, um 

panorama que nos elucidava muito sobre os momentos históricos, ao mesmo 

tempo que nos mostrava que ainda havia muitas revistas a serem descobertas 

em ambos os acervos, e principalmente nos compêndios encadernados da 

Coleção Pernambucana.

A partir desta base, foi elaborada uma tabela (Tab. 1) em que 

relacionamos os artistas por uma ordem cronológica, segundo sua participação 

em publicações periódicas consultadas principalmente em Luiz do Nascimento, 

tendo também a consulta direta em algumas delas como fonte. Também 

relacionamos todos os periódicos para cada artista, inserindo as datas em que 

os mesmos teriam colaborado. 

Tabela 1 – relação de artistas gráficos e revistas para as quais colaboraram.

Décadas Artista gráfico Publicações em que Contribuiu

1900 a 1919

Herculano de Albuquerque 
(Guapy)

Revista Moderna (1906); Cri-Cri(1908); 
Avança! (1908); A Pilhéria (1921)

Oswaldo de Almeida (Til)
Revista Moderna (1906); Cri-Cri (1908) Como 
redator artístico

Spitzer Avança! (1908)

Rafael Togo Avança! (1908)

Pivot Cri-Cri (1908)

Pierre Cri-Cri (1908)

Diogo Barradas (Hercules e 
Olenka)

Avança! (1908); A Revista (1910)

Abelardo Maia (Craion)
Heliópolis (1913); Vida Moderna (1919); A 
Pilhéria (1921)

Silva Lobato (Lob) Heliópolis (1913)

J. Pinhelro Heliópolis (1913)

João Ranulpho de Albuquerque 
(Juquinha)

Vida Moderna (1919)

José Ranulpho de Albuquerque 
(Zezé)

Vida Moderna (1919)

L. Castro Vida Moderna (1919)

Manuel Caitano Filho (Yoyô) Vida Moderna (1919); Revista do Norte (1923)

Vicente do Rêgo Monteiro Vida Moderna (1919); Revista do Norte (1923)

Vitoriano Lima (V)
Vida Moderna (1919); A Pilhéria (a partir de 
1926); Revista do Norte (1923)

Beroaldo Melo (Béro)
Vida Moderna (1919); A Pilhéria (1921); 
Revista da Cidade (1926)

1920 a 1929

K. Lixto A Pilhéria (1921)

Manolo A Pilhéria (1921)

Waldemar Costa (Wald) A Pilhéria (1921)
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Felix A Pilhéria (1921); Quatro Diabos (1937)

Armando Oliveira (Sem) A Pilhéria (1921)

J. Ranulfo

A Pilhéria (a partir de 1922); Revista do Norte 
(1923); Rua Nova (a partir de 1925); Vitrina 
(1931); P’ra Você (a partir de 1932); Faustina 
(1938); Annuario de Pernambuco para 1934 
(gráficos estatísticos)

Neves Daltro Revista do Norte (1923)

Odilon Tucuman Revista do Norte (1923)

Fausto Silveira (Fininho) Revista do Norte (1923)

Joaquim Cardozo
Revista do Norte (1923); Revista de 
Garanhuns (1930) 

Amaro P. Cavalcanti O Fogo - antecessor da Rua Nova, (1923) 

José Leandro Borges da Silva 
(zuzu)

Revista do Norte (1923); A Pilhéria (a partir de 
1926); Revista da Cidade 1926

Luiz Soares
Revista do Norte (1923); Mauricéia (1936); 
Annuario de Pernambuco para (1935) 

J. Carlos (RJ)
Revista do Norte (1923); Annuario de 
Pernambuco para (1934)

Manoel Bandeira

Revista do Norte (1923); Revista de 
Garanhuns (1930); P’ra Você (a partir de 
1932); Annuario de Pernambuco para 1934; 
Annuario de Pernambuco para 1935; Annuario 
de Pernambuco para 1936; Mauricéia (1937); 
Annuario para o carnaval pernambucano de 
1938

Cardoso Revista de Pernambuco 1924

“Empresa de Artes Decorativas” Revista de Pernambuco 1924

Nestor Silva 

Revista de Pernambuco (1924); A Pilhéria (a 
partir de 1925); P’ra Você (1930); Hora Nova 
(1933); Annuario de Pernambuco para 1934; 
Annuario de Pernambuco para 1935

Heinrich Moser Revista de Pernambuco (1924)

Jaime Oliveira Revista de Pernambuco (1924)

Joaquim Didier Filho A Pilhéria (a partir de 1924)

Joaquim Revista de Pernambuco (1924)

Pena Revista de Pernambuco 1924

Andrés Guevara
Revista da Cidade (1926); A Pilhéria (a partir 
de 1928); Diário da Manhã (1927)

Riralto A Pilhéria (a partir de 1926)

Lula Cardoso Ayres
Revista da Cidade (1926); P’ra Você (1930) -
diretor por um curto período

Lauro Villares
Revista da Cidade 1926; P’ra Você (a partir de 
1932)

Mário Túlio (T. Mário)
A Pilhéria (a partir de 1928); Revista da 
Cidade (1926); Illustração (1928); Evohé 
(1931); Annuario de Pernambuco para (1934)

Valdemir Queiroga A Pilhéria (a partir de 1927)

Rubens Revista da Cidade (a partir de 1928)

1930 a 1940 Euclides P’ra Você (1930)
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Aníbal Cruz Ribeiro Vitrina (1931)

Francisco Lauria
Vitrina (1931); O meu carnaval em 
Pernambuco - Mário Melo no Frevo (1937)

Gil Brandão Vitrina (1931)

Hélio Feijó Vitrina (1931); P’ra Você (1930)

Mário Nunes
Annuario de Pernambuco para 1934; Annuario 
de Pernambuco para 1935

Martiniano Annuario de Pernambuco para 1934

Percylau

Mauricéia (1936); Olha a curva (atelier 
Percylau) (1934); Annuario de Pernambuco 
para 1934; Annuario de Pernambuco para 
1935

Roberto Rodrigues Annuario de Pernambuco para 1934

Augusto Rodrigues Annuario de Pernambuco para 1935

Carlos de Hollanda Mauricéia (1936)

Massagver Annuario de Pernambuco para 1935

M. S. Lira Annuario de Pernambuco para 1936

Raul Frevo do Recife (1936)

Ruber Van Der Linden
Almanaque de Garanhuns (1936); Revista de 
Garanhuns (1930)

Luiz Jardim
Almanaque de Garanhuns (1936); Revista de 
Garanhuns  (1930)

Velhinho Máscaras para 1938

Fonte: Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco e Biblioteca Blanche Knopf/Fundaj.

Foram ao todo 64 periódicos consultados, entre semanários, mensários, 

quinzenários, anuários, almanaques e tipos específicos de revistas como as de 

carnaval, entre os acervos da Fundaj (45) e Biblioteca Pública (19), cobrindo 

uma datação de 1887 a 1958. Entre os periódicos encontrados, há 7 títulos 

anteriores ao século XX concentrados nas três últimas décadas do século XIX, 

sendo sua maioria (5) dos chamados almanaques. 

Também foram identificadas publicações como O Diabo a Quatro: 

Revista Infernal (1875), O Monitor das Famílias (1859), além da América 

Illustrada (1871), dentre tantas da segunda metade do século XIX existentes 

em Recife. Como já não faziam parte do recorte inicial, não foram consultadas. 

De toda forma é importante relacionar sua existência e comentar que neste 

período Pernambuco já dispunha de recursos para sua produção, com 

destaque para a técnica litográfica, que já proporcionaria condições mais 

avançadas de reprodução de imagens9. Das duas primeiras décadas do século

XX em Pernambuco, encontramos 10 publicações, como o periódico Cri-Cri, de 

1908, e a Revista Moderna, de 1906. ambas já possuíam evidências da 

��������������������������������������������������������
9 Cf.: Jarbas Agra Jr. 2011.
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utilização da matriz em clichê para reprodução de fotogravuras e caricaturas, 

letreiramentos e capas. 

Da década de 1920, foram encontrados 12 títulos. O único que perdura 

até a década seguinte é A Pilhéria, talvez a única até então que marca mais de 

10 anos de atividade, sendo um caso até onde se sabe, único em Pernambuco.

Segundo consultas em Nascimento (1970, 1982, 2002), confirmamos que a 

duração da maioria destes títulos foi menor que um ano, tendo alguns 

problemas de periodicidade ao longo de sua trajetória. 

A década de 1930 é o momento de maior volume de publicações em 

meio ao montante pesquisado. Somam-se 30 títulos, sendo 4 anuários, 13 

revistas de temas variados, 12 revistas de carnaval, e uma do período natalino. 

Assim denominadas algumas em seus subtítulos, e sendo um fenômeno que 

se evidencia nesta década, as revistas carnavalescas traziam colunas 

dedicadas a letras de marchinhas e partituras, sugestão de fantasias, e textos 

sobre as personagens carnavalescas. 

Em meio ao conteúdo temático havia páginas de propagandas 

comerciais, além de merchandisings em meio às informações, que vendiam de 

tecidos a lança-perfume. Ainda foi encontrada uma revista dedicada ao período 

junino (A Lagartixa, 1920), demonstrando ser uma tendência que se não era 

aproveitada pelas publicações periódicas abria espaço para publicações 

efêmeras como estas. 

Assim como no caso da maior frequência de periódicos entre as 

décadas de 1920 e 1930, contabiliza-se um maior número de artistas 

identificados no mesmo período, sendo a década de 1920 a de maior 

incidência. Um dado aparentemente contraditório se compararmos aos 

números de periódicos lançados com o de artistas dentro deste montante de 20 

anos, uma vez que a maioria de periódicos ficou na segunda década. Um 

aspecto que merece estudos mais aprofundados.

A partir desta tabela, também se pode sugerir quais artistas tiveram 

participações mais efetivas na imprensa periódica local a partir do número de 

periódicos para os quais colaboraram, embora seja apenas um levantamento 

inicial. Os 13 primeiros nomes que mais apareceram entre as relações das 

décadas de 20 e 30 são: Manoel Bandeira (8 publicações); J. Ranulpho (7 

publicações); Nestor Silva (6 publicações); Mário Túlio (T. Mario) e Percylau (4 
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publicações); Luiz Soares, José Leandro Borges da Silva (Zuzu), Beroaldo 

(Béro), Abelardo Maia (Craion), e Vitorino Lima (3 publicações); e por último, 

Luiz Jardim, Lauro Villares e Lula Cardoso Ayres (2 publicações). 

É sabido que alguns deles tiveram participação em outros setores da 

indústria gráfica local além da imprensa periódica, como é o caso do próprio 

Manoel Bandeira, de Luiz Jardim, Lauro Villares, J. Ranulpho e Lula Cardoso 

Ayres. Lula talvez seja, desta lista o mais notadamente conhecido, embora por 

sua atuação como artista plástico. Sua trajetória como Designer já foi fruto de 

outras análises como a realizada por Rafael Efrem (2011)10.

Há dados e trajetórias que merecem aprofundamentos. Como o caso de 

J. Ranulpho, que aparece colaborando a partir de 1922 para a imprensa 

periódica. Ele também teria prestado serviços à Pernambuco Tramways. Há 

dois nomes que aparecem na década anterior colaborando para o periódico 

Vida Moderna (1919), José Ranulpho e João Ranulpho. Seria um dos dois o 

mesmo J. Ranulpho? Vale comentar também sobre Andreas Guevara, 

ilustrador de origem paraguaia, que teria vivido na Argentina antes de aportar 

no Brasil11. Ele aparece colaborando para a Revista da Cidade no ano de 1926, 

e no ano seguinte é contratado para assumir os trabalhos de diagramação do 

Diário da Manhã, de Carlos de Lima Cavalcanti, acumulando o ofício de 

caricaturista12. Ele também colaborou para a imprensa periódica de outros 

estados. Outro nome interessante é o de Heinrich Moser, artista de várias 

facetas como a de vitralista, que apesar de só aparecer como o ilustrador 

exclusivo das edições da Revista de Pernambuco (1924-1926) responsável 

pela capa e detalhes internos como vinhetas e cabeçalhos, apresenta um 

conjunto importante, tanto pela sua técnica, como pelo seu estilo realista nas 

capas, e variações mais sintéticas de vinhetas e elementos gráficos de 

composição de temas regionais para o miolo da revista. Estes atendiam bem 

às necessidades de uma revista que era declaradamente órgão de propaganda 

da Gestão do então governador Sérgio Loreto, carecendo de um estilo sóbrio e 

dedicado a agregar aos valores e temas tradicionais da região, as benfeitorias 

do Governo. J. Carlos, ilustrador e editor de arte carioca, surge como 

��������������������������������������������������������
10 Dissertação dentre as mencionadas na introdução.
11 Cf.: HOMEM DE MELO, CHICO. Linha do Tempo do Design gráfico Brasileiro, 2012: 116.
12 Cf.: NASCIMENTO: 1982.
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colaborador esporádico com caricaturas em dois momentos, assim como 

outros colaboradores de fora do estado. Evidencia-se o diálogo que havia entre 

as empresas do meio gráfico de Recife e a então capital federal, como também 

é o caso do Almanak Litterario Pernambucano 1912-1913, de Gaspar Regueira 

da Costa, editado no Rio de Janeiro e Impresso em Paris.

Não foi feita uma análise que possa detalhar a efetividade das 

colaborações. Como especificar suas atividades como membros do conselho 

editorial, capistas, "redatores gráficos", ou meros colaboradores esparsos com 

caricaturas e ilustrações. Pode-se aprofundar em futura análise uma relação 

mais aproximada da importância do trabalho de cada profissional para a 

indústria gráfica das décadas pesquisadas. E a partir daí, tecer comentários 

relevantes sobre sua atividade relacionada ao Design.

A partir de então, obtém-se subsídios para discutir a perguntas mais 

específicas, como que tipo de tarefas eram dedicadas a estes profissionais; se 

havia relações diretas com o planejamento gráfico dos artefatos impressos; e 

como se dava a relação da autoria no meio gráfico. São algumas das perguntas 

interessantes, pelas quais se pode compreender mais sobre os processos 

produtivos e a criação de linguagens, bem como sobre as relações de trabalho 

e o posicionamento social do artista gráfico. Seria este considerado um artista 

“menor”, por aplicar seu talento à indústria gráfica, ou teria o mesmo status de 

quem se dedicava às chamadas belas artes? Existiria uma cultura gráfica 

envolvendo nuances de planejamento e preocupação com a organização da 

informação por meio de recursos como fotografia, ilustração e tipografia?

Pontos que podem nos elucidar questões sobre a (pré) História de uma cultura 

material do Design em um microcosmo Pernambucano. 

1.3 - A escolha e a estrutura

Deste contato em diante, optamos por aprofundar a busca sobre a 

trajetória profissional do artista gráfico Manoel Bandeira, pela observação de

um conjunto de suas obras a serviço da indústria gráfica. Sua figura surge 

como uma das mais prolíficas no meio periodista entre as décadas de 20 e 30.

Encontramos uma grande quantidade de material em meio a documentos, 

publicações e notas de jornal. Além de sua produção demonstrar ser cada vez 



� 31

mais diversa em estilos, e possuir uma qualidade gráfica efetiva. Focando a 

busca então sobre a produção de Manoel Bandeira, ajustamos nosso olhar 

para retornar aos acervos e ir em busca do que nos apontavam as bibliografias 

encontradas sobre sua trajetória.

A partir do objeto definido, a pesquisa se dividiu em 4 partes: processo 

exploratório, que contou com consulta em acervos, consulta a coleção 

particular e depoimentos orais; revisão bibliográfica; organização e 

catalogação dos dados; e observação e categorização dos artefatos 

colhidos. Não as consideramos como etapas, pois não houve uma ordem 

definida, tendo caminhado os processos em paralelo. Devido à natureza 

essencialmente exploratória da pesquisa, somente a etapa de observação dos 

aspectos formais teve maior ênfase no final. As demais foram parte de um 

mesmo processo de coleta e organização de informação. 

Paralelo à pesquisa de campo nos acervos, aglutinamos um referencial 

bibliográfico sobre M. Bandeia. Obtemos muitas informações, desde dados 

biográficos e sobre sua formação, a mais específicos sobre sua trajetória como 

artista gráfico e como artista plástico. As fontes bibliográficas foram desde 

álbuns de exposições, publicações sobre arte moderna em matérias de jornal, 

a monografias, dissertações e teses. Uma base cronológica importante foi 

extraída da mesma matriz de praticamente todas as demais fontes 

consultadas: o compêndio desenvolvido por Jordão Emerenciano, então diretor 

do Arquivo Público Estadual, para a exposição póstuma Alguns Desenhos de 

Manoel Bandeira para o Arquivo Público Estadual (1967). Esta relaciona uma 

série de textos de personalidades como Manuel Bandeira (o poeta), Gilberto 

Freyre, e seu filho Ubirajara Bandeira.

Também compila notas de jornal sobre seus trabalhos e sua figura no 

meio social, bem como demais matérias sobre sua morte. E por último, dados 

biográficos escritos a seis mãos por sua filha Jacyrema Bandeira, Floriano Nilo 

de Oliveira e Bartholomeu de Castro. Nesta há informações sobre sua 

formação, prêmios, colaborações para a indústria gráfica, atividades artísticas, 

trabalhos de ilustração para publicações como O Livro do Nordeste (1925).

Esta base inicial também nos auxiliou nos caminhos da pesquisa, indo em 

busca mais apurada dos artefatos mencionados em cada acervo. Também 

surgiram dados importantes, como os documentos do concurso para 



� 32

reformulação do escudo do Governo do Estado de Pernambuco. Estes foram

descobertos por acaso em meio a pastas do setor de iconografia do anexo do 

APEJE.

Sabe-se que, além do material colhido, há mais o que conhecer da obra 

de Bandeira. Há o conjunto de elementos produzidos para o jornal A Província,

para a qual contribuiu efetivamente entre 1928 e 1930. Um volume de 

informação merecedor de um estudo único e aprofundado. Bem como sua 

produção para o meio artístico, do qual fez parte de coletivas de arte moderna 

e também junto ao grupo dos independentes. Esta não foi levada em 

consideração, tanto pela falta de acesso a material relevante, como também 

pela opção do foco na sua relação com a indústria gráfica.

Optamos então, por organizar o montante da pesquisa em 5 capítulos 

como descritos mais detalhadamente na introdução. A organização proposta 

tem a intenção de guiar a leitura pela perspectiva do Design gráfico. A partir 

deste olhar, evidenciam-se pela memória dos objetos e documentos, todo um 

universo de práticas gráficas. Estas, em muitos pontos se mostram análogas a 

práticas de Design. Tanto pelas soluções visuais observadas, como pelas 

práticas projetuais encontradas.
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Neste capítulo, contextualizamos o cenário em que se inseria a 

produção de Manoel Bandeira. Cruzamos dados sobre a História da imprensa 

periódica no Brasil e em Recife, com a trajetória das tecnologias gráficas. 

Desde a tipografia chegada a Recife em 1815, até a primeira máquina offset,

em 1926.  Por volta dos anos 1920, pontuamos os ecos do novo cenário 

proposto pelo modernismo. Este, um fenômeno que trazia para o Brasil novas 

perspectivas para as linguagens artísticas, em princípio, desde a semana de 

22. Em Recife as ideias modernistas teriam seus ecos, com direito a disputas

ideológicas entre dois grupos, o capitaneado por Gilberto Freyre e o outro, por 

Joaquim Inojosa.

O registro das ações de Vicente do Rego Monteiro é de importância 

fundamental, tanto por ser contemporâneo de Manoel Bandeira e ter estudado 

no Liceu, como pelo seu pioneirismo como pintor modernista. A produção da 

indústria gráfica seria inundada pelo Art Déco, tendência trazida no mesmo 

bojo, que adapta o formalismo modernista às artes decorativas e artes gráficas. 

Tanto quanto foi importante a xilogravura característica do Nordeste do Brasil 

para o mesmo cenário. Observamos por fim suas origens, como uma provável 

influência sobre a obra de Bandeira. 

Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, fugindo da invasão de 

Napoleão a Portugal, veio junto a primeira oficina tipográfica oficial, além dos 

arquivos e da biblioteca. O que veio a se chamar de imprensa Régia foi 

instalada no andar térreo da residência do Conde da Barca, que se encarregou 

do transporte da mesma ao Brasil. Junto vieram prensas de talho-doce13 e

burilistas14 portugueses. A Impressão Régia foi inaugurada em 13 de maio de 

1808, lançando um folheto de 27 páginas. As tipografias até então imprimiam 

essencialmente textos, com algumas opções de pequenos ornatos, vinhetas e 

gravuras menores, e seria comum à época encartar folhas soltas nos 

impressos separadamente (ANDRADE, 2009: 47-51).

��������������������������������������������������������
13 Técnica de gravura em metal, também conhecida como Calcogravura. Nesta a transferência da imagem
contida na matriz relevográfica se dá pela tinta depositada nos sulcos da placa metálica, pressionada 
contra o papel.
14 Profissionais especializados na produção das matrizes de gravura em metal. Referência ao buril, 
ferramenta com a qual se entalha a imagem na placa metálica, formando os sulcos em baixo-relevo.�
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A partir da liberação oficial, surgiram oficinas tipográficas em Recife no 

ano de 1815, na Bahia, em 1811, no Maranhão e em Belém em 1821. Estas 

oficinas sofriam a censura do governo central, e serviram para imprimir jornais 

e impressos políticos. O talho-doce então seria a primeira forma de se imprimir 

ilustrações, encartadas em meio a obra posteriormente. Em 1809, a Gazeta do 

Rio de Janeiro já utilizaria xilogravuras para imprimir ilustrações junto à caixa 

de texto, assim como o Diário do Rio de Janeiro (FERREIRA, 1994: 138).  Até 

os anos 1880 a xilografia teria sido o único meio compatível com a prensa 

tipográfica, em que se poderia imprimir texto e imagens de uma única vez. 

Haveria também a estereotipia, processo de produção de matrizes 

relevográficas, a partir das composições de texto com tipos móveis. Este 

processo foi utilizado para preservar as matrizes em madeira, antes únicas e 

de pouca durabilidade, produzindo-se um molde de gesso, chumbo ou argila, a 

partir do taco original, em que se aplicava a liga de metal fundido. No final do 

século 18, esses blocos ou chapas já seriam conhecidos como clichês

(ANDRADE, 2009: 47-51). Em Recife, O jornal diário A Província já dispunha 

desta técnica no ano de 1892, montado um setor de estereotipia destinado à 

fabricação dos chamados clichês (NASCIMENTO: 1966). 

O primeiro impresso foi produzido em Recife em 1817, após a chegada 

da primeira prensa tipográfica, datada de 1815 (ANDRADE, 2009: 49). E assim 

como na capital do império, a indústria gráfica local também tinha sérias 

dificuldades entre a interação com a produção de imagens, principalmente 

encartadas no miolo das publicações. Há registros de que em Pernambuco  

entre os anos de 1821 e 1830 foram lançadas 27 publicações periódicas. 

Houve um aumento crescente nas próximas duas décadas, com 67 

publicações entre 1831 e 1840, e 122 entre 1841 e 1850 (NASCIMENTO:

1969). Seria O Carcundão - Alfarrábio velho por 40 réis, lançado a 25 de abril 

de 1831, o primeiro jornal de Pernambuco a ter uma matéria de seu texto 

ilustrada. Com formato de 22x15cm e quatro páginas, teve duas xilogravuras 

ilustrando texto do miolo, além do clichê em madeira sob o título, “de um 

homem com cara de cavalo as mãos erguidas segurando uma coluna quebrada 

que ia cair-lhe em cima” (NASCIMENTO: 1969). Findou em 16 de maio, no 

terceiro número. Foi seguido pelo O carapuceiro - Periódico sempre moral e, só 

per acidens político, datado de 7 de abril de 1832. Escrito inteiramente pelo 
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padre Miguel do Sacramento Lopes Gama e impresso na mesma tipografia do 

Carcundão, a Fidedigna, de propriedade de José Nepomuceno de Melo. A 

xilogravura de cabeçalho descreve o interior de uma "loja de chapeleiro, de cujo 

balcão se aproximavam dois fregueses de aspecto importante; das paredes 

pendiam, promiscuamente, barretinas, chapéus, coroas imperiais, mitras e 

carapuças" (NASCIMENTO: 1969). Teve vida mais longa, com algumas 

interrupções, finalizando definitivamente no ano de 1847. Lançado em 19 de 

maio de 1843, o periódico O cometa teria em sua capa um “clichê 

representando o Rio Capibaribe, casas à margem, o céu estrelado e um 

cometa de grande cauda" que "em algumas edições, aparecia multicor, serviço 

feito à mão, habilmente, após a impressão” (NASCIMENTO: 1969). Seria este, 

segundo as buscas da presente pesquisa, o primeiro registro de uso de mais 

de uma cor na imprensa local. 

A tecnologia litográfica foi implantada no brasil em paralelo com alguns 

países da Europa, em 1817. O primeiro registro de execução da litografia no 

Brasil deve-se ao artista francês Arnauld Julien Pallière, que em 1819 produzia 

em terras brasileiras uma ilustração por meio do novo processo. Superando até 

Portugal, que só conheceria o processo litográfico em 1824 (ANDRADE, 2009: 

48). Tornou-se então muito popular no meio gráfico brasileiro, por permitir a

produção de imagens com maior riqueza de detalhes e formas.

Desenvolvido por Aloys Senefelder em 1796, a partir da descoberta da 

propriedade de um grupo de pedras calcárias em acumular gordura sobre sua 

superfície, o processo de produção de uma litografia para por 4 etapas: limpeza 

da pedra, desenho, tintagem e impressão. A invenção de Senefelder seria para 

o momento histórico uma revolução nos meios de impressão. Dispunha de 

muito mais recursos como o uso de cores com excelente acabamento e riqueza 

de detalhes no artefato impresso (AGRA JR.: 2011). Além disto, a versatilidade 

que se alcançaria com a evolução dos métodos planográficos (em que não há 

o entalhe ou alto relevo na matriz de gravação) daria mais tarde origem a 

processos diversos como a zincografia, a fototipia e o Offset. 

A partir de 1850, já estava em circulação um grande número de 

publicações que vinham acompanhadas muitas vezes, por suplementos 

impressos em litografia. Folhas soltas encartadas em meio às páginas do 

artefato. Desempenhariam importante papel de fomento à cultura da imagem, 
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mesmo havendo problemas pela falta de encartação adequada junto ao 

impresso (AGRA JR.: 2011). Nos anos 1840 e 1850 já havia na Europa um 

cenário de imprensa periódica de caráter noticioso com suas páginas ilustradas 

(ANDRADE: 2005). O Brasil teria debutado na imprensa ilustrada com 

caricaturas de cunho político. As primeiras caricaturas encontradas na 

imprensa brasileira datam de 14 de dezembro de 1837. E, presume-se que a 

autoria seja de Manuel Araújo Porto-Alegre, que mais tarde viria a lançar o 

primeiro jornal especificamente de caricaturas (LUSTOSA: 2009). O fenômeno 

das revistas ilustradas na capital do Império começou a tomar forma na década 

de 1840. Foi lançado no ano de 1844, o jornal A Lanterna Mágica, fundado por 

Manuel Araújo Porto-Alegre. Em seguida vieram A Marmota Fluminense, em 

1849, O Brasil Ilustrado (1855); Charivari (1859); A Semana Ilustrada (1860); O

Merrimac e Bazar Volante (1863); O Arlequim (1867); Vida Fluminense (1868); 

O Mosquito (1869); O Mequetrefe (1875); e a Revista Ilustrada (1876). 

Algumas, porém, ainda traziam caricaturas em folhas suplementares.

Pernambuco foi a primeira província do Império brasileiro a conhecer o 

novo processo litográfico. Entre 3 relatos distintos da chegada da litografia em 

Recife (1827, 1831 e 1834), Agra Jr. (2011) considera a última data como “a 

melhor garantia” da chegada de uma oficina litográfica no estado. Foi do pintor 

e desenhista André Alves da Fonseca a iniciativa. Esta teria, desde o começo 

servido às duas vertentes da produção litográfica, a artística e a comercial, uma 

característica comum às oficinas litográficas ao longo da história da técnica no 

estado. Até meados do século XIX, a litografia estaria se estruturando. Entre 

poucas oficinas e poucos profissionais gabaritados, muitas demandas 

comerciais terminavam sendo encomendadas até mesmo na Europa (AGRA 

JR.: 2011). O cenário porém, não impediu a realização do primeiro jornal 

ilustrado com litografias em Recife. Foi Lançado o primeiro exemplar d’O

Monitor das Famílias, no ano de 1859. Os empreendedores trouxeram, além de 

todo o maquinário, dois artistas estrangeiros para darem conta do serviço. O

Monitor permaneceria em circulação até o dia 25 de agosto de 1861. Seria 

então a partir dos finais da década de 1850 um momento de franco 

desenvolvimento da litografia no Estado, com destaque para a relação cada 

vez mais próxima das oficinas litográficas com a imprensa local, culminando 

nos no cenário de proliferação dos jornais ilustrados na segunda metade do 
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século XIX (AGRA JR.: 2011). Nascimento (1970) comenta sobre o impacto da 

nova tecnologia sobre a imprensa periódica local:

Surgiram, então, os primeiros jornais ou revistas de Direito e 
Jurisprudência, sobretudo redigidos por Nascimento Feitosa e 
Jose Austregésilo. Vieram, por outro lado, as folhas caricatas, 
servidas pelo sistema de litogravura, introduzido no Recife ao 
findar-se a década de 1851/1860 e que revolucionou a pacatez 
provinciana. E surgiu, depois de 1870, a famosa Questão 
Religiosa, que proporcionou a maior cobertura jornalística já 
verificada no Recife, intensamente vivida na imprensa diária e 
extravasada para a imprensa do plano periódico, que a 
explorou, sobretudo, pelo lado jocoso, satírico, através do 
epigrama e da charge, do ridículo e da desfaçatez 
(NASCIMENTO: 1970).

Em 1875, havia em Recife quatorze oficinas tipográficas e quatro 

oficinas litográficas. Neste cenário surge mais um importante periódico ilustrado 

do Estado: O Diabo A Quatro – Semanário Infernal, com oito páginas no total, 

sendo 4 delas em charges e ilustrações em litografia. Lançado no dia 11 de 

julho de 1875, com oito páginas e formato de 31x22. Quatro páginas eram 

litografadas e continham “charges espirituosas, variando com histórias em 

quadrinhos, retratos de altas personalidades e alegorias” (Idem). 

Além dos veículos de imprensa, a litografia teve um papel muito 

importante para a indústria gráfica como um todo, sendo responsável pela 

expansão da cultura visual e da renovação de linguagens gráficas em outros 

meios comerciais, tais como a produção de rótulos de cachaça e embalagens 

de cigarros. Seria então a litografia o processo técnico que dispunha de 

melhores recursos para a ilustração de capas e caricaturas. Ao passo que para 

a impressão de textos havia um campo estabelecido para a tipografia. A 

interação entre as duas técnicas ainda seria um ponto frágil, em vista da 

necessidade de se imprimir imagens litográficas na mesma folha de papel em 

que haveria textos tipográficos. 

O período de transição entre Monarquia e República no Brasil 

acompanhou um processo de importante desenvolvimento, tanto da indústria 

gráfica como de sua linguagem e novos formatos. Tal cenário se deve ao 

momento que misturava entusiasmo pelo progresso e uma conjuntura política 

aparentemente nova, mas não tão diferente da estrutura de poder anterior, em 

contraposição à euforia da população pela chamada modernidade.
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Segundo Geanne Paula de O. Silva e Luciene Lehmkuhl (2008) o 15 de 

novembro de 1889 representou então para os meios industriais e para a 

economia brasileira uma chance de crescimento e modernização nunca antes 

vista, com oportunidades reais de expansão, e que era vendida pela imprensa 

como o progresso. Seria também a chegada dos ideais liberais, a reboque dos 

ecos industriais vindos da Europa. Estes se encarregaram de, junto às novas 

tecnologias, transformar o cenário dos centros urbanos, e consequentemente 

dos hábitos da população dos grandes centros, que crescia e se aglomerava. 

Aspectos como a proletarização, e a divisão das etapas de trabalho, bem como 

a noção entre trabalho e vida pessoal (MAC CORD: 2009). 

Em meio a esta euforia da modernidade, os jornais diários e as revistas 

ilustradas encontraram seu papel de grandes divulgadores das novas ideias. 

Muitas vezes, se ocupando de retratar o cotidiano e posições políticas pelo 

humor das caricaturas, e segmentando a comunicação com os grupos sociais. 

A imagem (caricatura, fotografia, ilustração e reprodução de obras de arte) teve 

sua importância para a propagação de informação, uma vez que boa parte da 

população era analfabeta (SILVA & LEHMKUHL: 2008). 

Deste modo, com a passagem para o século XX, a República instaurada 

e o grande fervor, a imprensa ilustrada ocupava um papel importante. E, à 

medida em que os recursos técnicos se expandiam, as possibilidades de 

surgimento de novos formatos e linguagens além da caricatura também se 

ampliavam. O conjunto de inovações tecnológicas e suas novas possibilidades, 

empurrava tipógrafos, ilustradores, gravadores e demais profissionais das artes

gráficas ao aperfeiçoamento de suas técnicas e consequentemente de uma 

transformação na linguagem gráfica dos artefatos impressos. Seria uma 

verdadeira evolução em termos de cultura visual (CARDOSO: 2000). 

Como já visto, o processo litográfico já dispunha ao meio impresso um 

alto padrão de qualidade, assim como a possibilidade do uso de múltiplas 

cores. Porém sem um nível de interação que permitisse a impressão de 

imagem e textos numa mesma página de forma simultânea. Houve 

experimentos anteriores, como a fotoxilografia em 1860. Neste processo, a 

revelação da imagem fotográfica se dava diretamente no taco da madeira, que 

posteriormente era entalhada à mão. Logo mais surge a Fotolitografia e a 



� 40

fototipia, processos de revelação fotomecânica de matrizes planográficas na 

pedra e no vidro, respectivamente. 

Entre os anos 1870 e 1880, surgem os primeiros experimentos de 

revelação de matrizes com as técnicas de reticulagem ou meio-tom, em que a 

imagem original de tons contínuos é fragmentada em pequenos pontos ou 

linhas regulares, traduzindo as mais detalhadas nuances da imagem. Data, por 

tanto, de 9 de maio de 1882, a patente da autotipia, por Georg Meisenbach

(ANDRADE: 2009).

Então, o que se convencionou chamar de clicheria, trata do arranjo 

produtivo para produção de matrizes relevográficas por uma técnica de 

reprodução fotomecânica com o uso ou não de técnicas de reticulagem, a 

autotipia. Esta permite a produção de matrizes para impressão de imagens 

sem a interferência da mão humana, por processos fotoquímicos sobre chapas 

de zinco ou cobre. Tais matrizes em alto relevo, os então denominados clichês,

ganharam espaço à época de seu desenvolvimento, pois tornaram possível a 

impressão de imagens no mesmo prelo, junto ao texto, com maior qualidade, 

viabilidade e agilidade que as gravuras de topo ou xilogravuras. 

A partir de então, seria possível imprimir de forma simultânea imagem e 

texto (ANDRADE: 2005). Segundo Bodo Von Dewitz (apud ANDRADE: 2005), 

esses meios-tons assinalam o início da fotografia de imprensa e, portanto, do 

fotojornalismo. Logo, junto à fotografia, a autotipia consolidou-se como uma das 

maiores inovações do final do século XIX, viabilizando a reprodutibilidade da 

imagem fotográfica, como também de ilustrações em policromias, em grandes 

tiragens através de recursos mais ágeis e econômicos. 

A partir de 1900, semanários e jornais brasileiros começam a anunciar 

fotogravuras, e a imprensa brasileira inicia efetivamente sua passagem para 

um design editorial interessado em um crescente entrosamento entre texto e 

imagem (ANDRADE: 2005). O Jornal do Brasil foi o primeiro a utilizar clichês

em 1894. Pouco se sabe sobre a chegada da clicheria em Pernambuco. A

Revista Moderna (1906) e a revista Cri-Cri (1908), ambas publicadas em 

Recife, têm a assinatura do clicherista Benevenutto Teles Jr. (AGRA JR.:
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2011). A primeira ainda possui propaganda de clichês usados à venda em seu 

miolo15.

Com a virada do século, um novo panorama político no país desfavorece 

o setor gráfico em Pernambuco que, perdendo a importância política e 

consequentemente econômica, cai em declínio. Este se acentuaria até depois 

da década de 1920, com a expansão da indústria no eixo Rio-São Paulo

(CUNHA LIMA: 1997). É neste cenário que surgem no Sudeste, principalmente 

no Rio de Janeiro, publicações importantes para a história do Design brasileiro 

como A Maçã, O Malho e Para Todos. As duas últimas contaram com o talento 

de J. Carlos em sua editoria de arte. A partir de um tom mais leve do traço, já 

denotando as novas tendências Art Déco, J. Carlos se vale de recursos 

inéditos, ampliando as possibilidades da caricatura impressa. Também passa a 

interferir mais na estrutura visual dos periódicos, interagindo cada vez mais 

dentro das páginas, propondo mais possibilidades de disposições entre texto e 

imagem. Em Recife, apesar do momento pouco favorável, existiram nesta 

mesma época, diversos impressos ilustrados como A Pilhéria, Revista de 

Pernambuco, Pra você, Illustração, Rua Nova e Revista da Cidade, dentre os 

64 computados na sessão 1.3 do capítulo 1. Bandeira, então estaria iniciando 

sua carreira, já funcionário da Pernambuco Tramways, e presenciaria um 

cenário efervescente nos próximos 20 anos. 

Em 1922, Pernambuco já tinha sua lente moderna para ver o 
mundo e já tinha sua fala própria, com as mudanças 
urbanísticas, a pintura dos irmãos Rego Monteiro, a poesia de 
Manuel Bandeira, o cordel e o frevo modernos e a sociologia de 
Gilberto Freyre (HERKENHOFF: 2006).

A Semana de Arte Moderna acabara de acontecer. As ideias de Mário 

de Andrade ecoavam por todo o Brasil. Havia o espírito de ruptura, que o grupo 

que se reunira no Teatro Municipal encamparia junto a valores nacionalistas

(BARDI: 1978). As críticas sociais dividiam espaço com o repúdio às 

linguagens artísticas academicistas. Surgem o cubismo, o fovismo, e o

surrealismo. Bardi (1978) lamenta a ausência de J. Carlos e Belmonte dentre 

outros caricaturistas durante a Semana, figuras importantes na comunicação 

das novas ideias modernas, pelo seu humor visual refinado e altamente crítico.  

��������������������������������������������������������
15 Cf.: Biblioteca Pública do Estado, Setor de Obras Raras.
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De Pernambuco participou Vicente do Rego Monteiro. Suas obras expostas 

foram cedidas pelo amigo Ronaldo de Carvalho, que ganhara de presente anos 

antes por força do acaso (DOS ANJOS & MORAIS: 1999). Sua pintura já teria 

uma sintonia com as tendências da Escola de Paris, com um formalismo 

próprio e influências do cubismo (AYALA: 1979). Vicente foi figura importante, 

considerado por muitos, um pioneiro da pintura modernista no Brasil

(HERKENHOFF: 2006). Também teria exercido influências importantes no 

trajeto de outros pintores como o contato com Tarsila do Amaral, esta em 

temporada em Paris. Na França, em face das dificuldades de viver de sua 

pintura, Monteiro também trabalhou como capista e ilustrador para a imprensa 

local. 

Vicente do Rego Monteiro também frequentou aulas no Liceu, no ano de 

1917, em que passou por Recife de volta da primeira ida à França (SOUZA 

RODRIGUES: 2008). Ano em que Bandeira ganhou a medalha de bronze na 

Exposição Municipal, na categoria Caricatura. Neste mesmo concurso, Vicente 

inscreveu sua escultura do monumento aos Heróis de 1817, sendo a obra 

vetada pelo júri, que teria uma visão conservadora. Ao passo que Vicente já 

teria a influência pelas vanguardas francesas (AYALA: 1979). 

Mais tarde, depois de sua segunda partida a Paris, Vicente traz ao

Recife em março de 1930, a exposição da Escola de Paris. Picasso, Braque, 

Dufy, Gris, Léger, Miró, Severini, Vlamink, e o próprio Rego Monteiro. Sua ideia 

era mostrar sua obra ao publico recifense, junto às demais obras dos colegas.

Alguns destes, responsáveis por inovações nas artes plásticas mundiais, como 

o Fauvismo, o Cubismo, e o Surrealismo. Esta seria a primeira exposição de 

arte moderna europeia no Brasil (DOS ANJOS & MORAIS: 1999). Em carta ao 

poeta Manuel Bandeira, Mário de Andrade desdenha do pioneirismo de 

Monteiro em trazer primeiro ao Recife a exposição. Seria São Paulo o centro do 

modernismo (HERKENHOFF: 2006). Apesar de sua boa intenção, a exposição 

amargou um fracasso, não agradando ao público de sua cidade.

As ideias modernistas tomariam rumos ambivalentes na cidade. De um 

lado Gilberto Freyre com suas iniciativas em torno de encontros e publicações 

que tinham como ponto de partida um pensamento regionalista. Do outro as 

investidas de Joaquim Inojosa. De posse da Revista Mauricéia (1923), teria o 

impulso de implantar o modelo paulista das ideias modernistas sobre a cultura 
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local. Uma visão já à época considerada provinciana e desvinculada da 

realidade, em vista das próprias ideias modernistas, que pregavam a 

valorização dos elementos de brasilidade (HERKENHOFF: 2006). A arquitetura 

moderna teve seu momento escrito a partir das iniciativas do arquiteto Luis 

Nunes, junto ao Departamento de Arquitetura e Construção – DAC, década de 

1930. Inserido neste projeto, Roberto Burle Marx desenvolveu, a partir de 

convite do interventor, sua visão moderna sobre as praças da cidade, 

valorizando a vegetação originária do Sertão e da Amazônia (HERKENHOFF: 

2006).

Em 1926, a Litografia Deschler & Cia. adquire o que até então é o marco 

de introdução da tecnologia offset no Nordeste: uma máquina Kleinot, da 

fábrica Planeta (DE PAULA E NETO: 1989). Sua história tem início em 1861, 

quando Francisco Henrique Carls (F. H. Carls), de origem alemã, funda sua 

empresa litográfica. Esta, segundo as pesquisas de Agra Jr. (2011) teve 

importante papel na divulgação da imagem do Recife e do Brasil para a 

Europa. Uma de suas contribuições foi o álbum Memória de Pernambuco -

Álbum para os amigos das artes, com desenhos de autoria do suíço Luiz 

Schlappriz. Em 1909, Carls falece e seu genro Max Friedrich Dreschler assume 

o negócio. Então muda o nome da empresa para Dreschler & Cia16. No ano de 

1944, a empresa mudaria definitivamente de nome para Indústria Gráfica 

Brasileira (IGB), que perdura até hoje, sendo esta a mais antiga empresa 

gráfica em atividade no Estado17.

A xilogravura típica da literatura de cordel estaria se estabelecendo 

enquanto linguagem gráfica. E assim como a caricatura, apresentava sua visão 

própria da modernidade iminente dos centros urbanos. Em paralelo com a 

xilogravura que se valia dos aparatos da indústria gráfica, vem a reboque do 

modernismo o estilo Art Déco. Do francês Arte Decorativa, é o reflexo 

modernista para as chamadas artes úteis. Decoração, artes gráficas, 

cenografia, arquitetura, paisagismo, publicidade, e design editorial aderiram a 

mesma linha, que se nutria de bases cubistas para intercalar influências das 

demais vertentes artísticas em um formalismo que valorizava formas sintéticas 

e geométricas, associadas a motivos de cada cultura a que buscasse se 

��������������������������������������������������������
16 Agra Jr., 2011.
17 Agra Jr., 2011.
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adaptar (SOBRAL: 2007). Um modelo internacionalizado facilmente pela 

proposta versátil, e em decorrência das próprias influências de sua origem, 

datada de 1925, quando da Exposition Universelle des Arts Décoratifs. Assim 

como em outros lugares, o Art Déco exerceu grande influência nas artes 

aplicadas do Estado, incluindo-se aí a arquitetura e o design editorial.

Neste meio, Recife estaria conectado com o mundo tanto pelas 

influências vindas pelo universo artístico, como pelo fluxo proporcionado pelo

forte comércio em torno do porto. Encontramos um cartaz criado pelo artista 

Eugène Ogé em 1904 para embalagens de cigarro. O mesmo fora copiado por 

Bandeira para a venda de fogão a gás (Fig. 1), impresso na litografia Lafayette. 

Suspeita-se ter sido confeccionado para a Pernambuco Tramways, para quem 

já faria outros cartazes de venda e eletrodomésticos. Logo, não seria infundado

cogitar que os artistas gráficos de Recife teriam acesso a referências de 

artefatos gráficos vindos principalmente da Europa. Estes serviriam de 

referencia ou como neste caso, seriam copiados, como padrões de bom gosto 

e estilo. 

Figura 1 – Cartaz de Eugène Ogé (1904) ao lado da cópia de Manoel Bandeira (sem data).

Fonte: SANNA, Angela Domenica. Artes Gráficas. Florence: Scala, 2010; Livro de recortes, Acervo 
familiar.

Portanto, entre as aparentes ambivalências entre o regionalismo de 

Freyre e o modernismo provinciano18 de Joaquim Inojosa, existiu um cenário 

rico no Estado. Se projetou também o frevo, com o primeiro registro impresso

da palavra em 1907 (HERKENHOFF: 2006). Bem como acontecia ciclo do 

Recife (1923 – 1931), movimento do cinema local, paralelo ao auge do 

modernismo (HELIO: 2006). Por fora e em consonância, Pernambuco parecia 

��������������������������������������������������������
18 HERKENHOFF (2006) assim o define.
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caminhar em busca de seu próprio modernismo. E entre tantas referencias, 

forjou o diálogo entre as bases culturais locais e uma visão universal. Foi neste 

cenário então, que se desenvolveu a produção de Manoel Bandeira para a 

indústria gráfica do Estado.

2.1 - A xilogravura no Nordeste

A tecnologia da impressão com matrizes de madeira chegou ao Brasil 

pelas mãos portuguesas. Eram importadas as matrizes de Portugal, para 

estampar tecidos e papéis de parede e cartas de baralho, bem como na edição 

de textos sacros. Em 1815, a folha de rosto da publicação de 44 páginas 

História Verdadeira da Princesa Magalona já possuía uma xilogravura, 

produzida na Imprensa Régia no Rio de Janeiro. E teria sido talhada por 

gravadores vindos da Europa. Há outra data do ano de 1817, de gravura 

produzida pelo xilogravador português Sinimbaldi. Este veio junto com a corte, 

e foi possivelmente o primeiro xilogravador do Brasil (FERREIRA: 1994). A 

técnica da xilogravura em Portugal, seria considerada uma “arte do povo”19,

mais próxima do ofício mecânico, e portanto não merecedora de um ensino 

mais apurado, que desenvolvesse o recurso da interpretação de relevos na 

composição, por exemplo. Em Recife, O Marimbondo, lançado em 25 de julho 

de 1822, foi o primeiro jornal a apresentar o cabeçalho com matriz de madeira

(FERREIRA: 1994).

A tradição portuguesa da xilogravura popular teria se reinventado em 

solo brasileiro. Seria a semelhança entre ambas, apenas a prática da 

divulgação nas feiras e povoados de notícias e estórias da cultura oral, por 

meio dos folhetos ilustrados. Teriam sido os primeiros xilogravuristas 

populares, aqueles que trabalhavam anônimos nas oficinas, gravando 

cabeçalhos, vinhetas e pequenas ilustrações para os jornais locais. E para tal 

manifestação se difundir, teria sido necessário que a tipografia se propagasse 

por regiões em que a cultura oral na sua forma “clássica” tivesse sido 

preservada em toda sua riqueza, como foi o caso do Nordeste do Brasil. Foi 

então, nos ambientes das oficinas tipográficas dos pequenos jornais o berço da 

xilogravura nordestina, atrelado ao caráter autóctone da cultura local, derivado 

��������������������������������������������������������
19 Cf.: FERREIRA, Imagem e letra (1994). 
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do encontro estável e contínuo da cultura ibérica portuguesa com a cultura 

negra, basicamente (FERREIRA: 1994).

O casamento do folheto de Cordel com a xilogravura foi dos finais do 

século XIX para o começo do século XX (HELIO: 2006). O primeiro registro de 

xilogravura na literatura de cordel de que se tem notícia é de 1907. Em 

publicação editada por Chagas Baptista, impresso na Imprensa Industrial, na 

rua Visconde de Itaparica, Números 49 e 51, Recife. Chagas Baptista lançou 

no ano seguinte seu livreto em que a gravura estava estampada na segunda

página. Esta teve reedição em 1911, com outra estampa, e em 1925, com uma 

outra gravura, esta mais próxima da plástica hoje reconhecida (Fig. 2), com 

formas mais gestuais e grandes chapados ao invés de contornos (FRANKLIN: 

2007).

Figura 2 – A transformação das segundas capas do folheto de Chagas Baptista.

Fonte: FRANKLIN, Jeová. Xilogravura popular na literatura de cordel. Brasília: LGE, 2007.

Neste período, os folhetos eram editados no Recife e distribuídos  nas 

ruas do centro como a Henrique Dias, bem como por outras cidades como 

Jaboatão, Pesqueira, e Bonito. Feiras, eventos públicos e estações de trem. 

Outro nome importante desde o começo do século é Leandro Gomes de 

Barros, que na mesma época já imprimia as gravuras na capa dos folhetos.  A 

partir da associação da xilogravura com os folhetos de cordel, que se deu sua 

projeção. A partir dos anos 1960, chama atenção da intelectualidade 

acadêmica. Por esse contato, passa a ter importância própria, se dissociando 

eventualmente dos folhetos e conquistado espaço entre molduras no mercado 

da arte. Alcançaria o apogeu na década de 1970, quando da decadência da 
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literatura de cordel. Se firma como expressão plástica da cultura rural do 

Nordeste do brasil (FRANKLIN: 2007).

A interação com a prensa tipográfica exigia algumas adaptações. Para 

aumentar a resistência da matriz de madeira aos impactos da prensa, era 

necessário aumentar a área de alto relevo sem ampliar o formato da matriz, 

sendo uma consequência natural em muitos casos de matrizes xilográficas 

para a imprensa periódica, o desenvolvimento do desenho negativo. Neste a 

forma da ilustração se delimita pelas áreas brancas, entalhadas no baixo 

relevo. O Jornal publicou no dia 13 de setembro de 1838, matéria sobre o 

espetáculo “Duas Onças-tigres, vindo do Uruguai em gaiolões de ferro”

(FERREIRA: 1994). Neste havia uma imagem gravada em madeira, de um 

animal, em que tanto a técnica do traço negativo como características da 

gravação popular20, já aparecem na composição. Houve também uma gravura 

de uma cobra, com as mesmas características, no ano de 1839.

Figura 3 – Exemplos de Xilogravura de desenho negativo.

Fonte: FRANKLIN, Jeová. Xilogravura popular na literatura de cordel. Brasília: LGE, 2007.

Há duas escolas básicas de xilogravura no Nordeste brasileiro. A escola 

de Juazeiro e a Escola de Caruaru (Fig. 4). A de Juazeiro, teve na figura de 

Walderedo Gonçalves o principal expoente, entre outros como Abraão Batista e 

Stênio Diniz.  Esta prima por traços detalhados. A riqueza da figura principal,

que se confunde com o fundo também detalhado são características formais, 

que têm como consequência um conjunto compacto. Toda a área da prancha 

de madeira é dedicada à massa de impressão. Quase não há espaços vazios, 

onde seria baixo relevo da matriz (FRANKLIN: 2007).

��������������������������������������������������������
20 FERREIRA (1994) assim define o estilo da xilografia nordestina.
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Figura 4 – Imagens que comparam as escolas de Caruaru e Juazeiro.

Fonte: FRANKLIN, Jeová. Xilogravura popular na literatura de cordel. Brasília: LGE, 2007.

A Escola de gravadores de Caruaru Tem Dila, J. Borges, José Costa 

Leite, J. Miguel e Severino Borges como alguns dos nomes mais conhecidos. 

As figuras são bem mais limpas, com uma distinção entre a figura e o fundo 

bem claros, sendo o fundo o baixo relevo, geralmente. (FRANKLIN: 2007).
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Este capítulo se divide em tópicos que descrevem a trajetória de M. 

Bandeira, dando ênfase à sua atuação como artista gráfico em Recife, cidade 

de onde saiu poucas vezes em sua vida. Damos início com suas origens até a 

sua primeira formação, no Liceu de Artes e Ofícios, sobre a qual faremos um 

contraponto com as origens da instituição, a partir da tese no campo da História 

desenvolvida por Marcelo Mac Cord (2009). Em seguida elencamos alguns 

pontos sobre o ensino do design no Brasil, observados por João de Souza 

Leite (2008), e demais informações sobre a Escola de Bellas Artes do Recife. 

Suas produções serão descritas em uma ordem em parte cronológica, em parte 

temática. Estas serão divididas basicamente entre suas inciativas no meio 

artístico, e seu trabalho dedicado a soluções para a indústria gráfica, em 

paralelo a seu emprego formal na Pernambuco Tramways. Portanto, haverá 

maior ênfase em alguns dos momentos organizados pelas subseções (3.3.1 a 

3.3.9), com a intenção de elucidar os aspectos mais importantes relacionados 

ao que seria sua trajetória como um protodesigner no cenário recifense do 

começo do século. 

Sobre sua atuação no meio artístico, as bases de consulta bibliográfica 

são fundamentais, uma vez que pouco se teve acesso à sua produção. 

Basicamente o que se pôde observar estava na casa de seus familiares, como 

seu primeiro quadro pintado a óleo, hoje de posse de sua neta, e alguns 

comentários extraídos destas publicações, como sobre seu posicionamento no 

cenário modernista, segundo comentários de Herkenhoff (2006). 

Na sua produção para a indústria gráfica entre as décadas de 20 e 60,

expõem-se também as possíveis redes de contato profissional e outras 

particularidades encontradas sobre os trabalhos desenvolvidos (seção 3.4 –

Designer de seu tempo). Nesta parte, também serão pontuadas, entre os 

matérias de jornal e apresentações de catálogos, como a figura de M. Bandeira

seria reconhecida profissionalmente. Percebemos que houve variações deste 

olhar ao longo do tempo, entre meados da década de 1960, início dos anos 

1980 e por fim na primeira década do século XXI. Não há um mapeamento 

efetivo no sentido de se levantar tudo o que poderá ter sido escrito a respeito 

de M. Bandeira até hoje. Apenas uma revisão a partir do que se encontrou. 
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Principalmente nos finais dos anos 1950 e começo dos 1960 a partir do 

catálogo organizado por Jordão Emerenciano em 1967 e de matérias de jornal; 

na década de 1980 com textos de José Cláudio e Eduardo Bezerra Cavalcanti; 

e por último alguns de seus trabalhos observados por Homem de Melo (2012), 

Souza Rodrigues (2008) e Herkenhoff (2006).

Praticamente toda a base cronológica deste capítulo foi extraída da 

mesma matriz: o álbum Alguns Desenhos de Manoel Bandeira para o Arquivo 

Público Estadual (1967). O contato com sua família e sua total receptividade, 

foi fundamental para confirmarmos uma série de informações, e também para 

descobrirmos outras, como suas participações como perito técnico em ações 

judiciais. Todos estes assuntos sobre suas atividades serão desenvolvidos nas 

próximas seções, sendo alguns mais aprofundados de acordo com o foco da 

presente pesquisa.

3.1 – Origens e formação

Nasceu Manoel Alves Bandeira, em 2 de maio de 1900 no Engenho 

Limoeirinho, Escada - Pernambuco. Seu pai era administrador do engenho, do 

qual saiu por desentendimentos financeiros, indo trabalhar na Great Western.

Sua família tinha uma vida modesta. Sua mãe, Suzana Magalhães Bandeira 

era viúva, já tendo duas filhas. No segundo casamento, teve três filhos, sendo 

Manoel o caçula21. Teria ingressado no Liceu aos 11 anos sem que o pai 

soubesse. Lá fez aulas de desenho de ornatos com Eládio Cavalcanti, e 

desenho geométrico com Julio Diniz e Nestor Moreira Reis. Ao final destes, 

cursou a disciplina de escultura com Bibiano Silva22. Mais tarde, tanto Bibiano 

Silva como Nestor Reis seriam professores da Escola de Bellas Artes nos anos 

193023.

Em 1914, Bandeira ainda ganha o Prêmio de honra Teles Júnior do 

Liceu de Artes e Ofícios. Recebe do então governador do Estado, General 

Dantas Barreto, a medalha de ouro. E em 1917, ainda do Liceu, obtém 

medalha de bronze na Exposição Municipal realizada em Recife, na categoria 

de caricatura, estilo a que se dedica pouco. 

��������������������������������������������������������
21 Segundo depoimentos orais de Maria do Carmo Bandeira. Março de 2012.
22 Emerenciano, Alguns desenhos de Manoel Bandeira para o Arquivo Público. 1967.
23 A Escola de Bellas Artes de Pernambuco. Annuario de Pernambuco para 1934 (pg. 233)
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3.1.1 - O Liceu e a Sociedade das Artes Mecânicas

Em tese intitulada Andaimes, casacas, tijolos e livros: Uma Associação 

de Artífices no Recife, 1836 – 1880, Marcelo Mac Cord (2009) levanta 

informações sobre a trajetória da Sociedade das Artes Mecânicas, desde a 

fundação da referida instituição mutualista, até a inauguração das instalações 

do Liceu de Artes e Ofícios. O grupo de mestres de ofício, de maioria de pretos 

e pardos livres, tinha como objetivos básicos o aperfeiçoamento de seus 

associados com aulas teóricas e pecúlios, fomentando valores como trabalho 

bem feito, honra, treinamento, perícia e inteligência. A história da Sociedade 

das Artes Mecânicas tem início em torno de alguns membros da Irmandade de 

São José do Ribamar, formato de entidade de caráter religioso “leigo” e cunho 

associativo, cujo primeiro Compromisso (espécie de regimento interno) já 

existiria desde 1735. Este definiria as bases das atividades que realizariam 

seus confrades, que eram prioritariamente mestres de ofício, tal qual as origens 

de seu santo devoto. Mestres do ramo de construção - carpinas, marceneiros, 

carpinteiros e pedreiros, teriam a capacidade de conduzir obras “sob seu 

próprio plano” 24 demonstrando ser um ofício que exigia inteligência e 

habilidades artísticas e projetuais, ao contrário das convenções vigentes que

tendiam a diminuir o valor de seu trabalho pelas suas origens étnicas e 

natureza do ofício, tratado como  “arte menor”. 

Antes do surgimento da Sociedade, seria em torno da Irmandade de São 

José do Ribamar onde se arregimentavam os princípios associativistas, tendo 

até então a presença de pretos e pardos livres em sua maioria, e também 

brancos e escravos. Foram seus membros que, entre 1752 e 1778 construíram 

a estrutura principal da Igreja de São José (onde?). Esta foi erigida como o 

templo de devoção e comportava as atividades da confraria, e mais tarde, da 

Sociedade, sendo um importante símbolo de distinção e identidade para o 

grupo:

A importância desta independência se tornou bastante 

evidente quando a localidade onde ficava a Igreja, São José, foi 

promovida à categoria de freguesia, em 1844 (MAC CORD: 

2009).

��������������������������������������������������������
24 Mac Cord, 2009.
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O que acontece em seguida, demonstra como este grupo inicial 

consegue se remodelar ao longo do tempo, contemplando seus próprios 

interesses ao mesmo tempo que buscam se adequar às mudanças no cenário

social e político da então Província de Pernambuco, percorrendo uma trajetória 

de ascensão social e profissional. Seria a constituição de 1824 a primeira de 

algumas mudanças sobre os modelos associativistas do grupo de mestres 

artífices, sob os ecos liberais do velho mundo. Esta determinava em seu 

aparato legal o fim das corporações de ofício no Brasil, finalizando um 

monopólio do ensino, e consequentemente tirando o controle de mercado das 

mãos destas corporações como no caso do que ocorria em torno da 

Irmandade.

Porém teria sido apenas um impulso legal, não tendo sido acompanhado 

de iniciativas concretas. Neste vácuo, a partir de 1836, dá-se início às 

atividades da Sociedade das Artes Mecânicas, com 17 membros fundadores, 

sendo oficializada a partir do ano de 1841, com o seu primeiro regimento. Este 

possuía sintonia com as novas ideias de “progresso”. Há então a desvinculação 

estratégica do nome da Irmandade, e a projeção da nova instituição como um 

centro de formação de profissionais. A contratação, em 1842, do artista liberal 

Joaquim José de Carvalho Siqueira Varejão é a primeira iniciativa. Bacharel 

Formado pela Escola de Belas Artes de Paris, seria então uma figura de 

qualificações comprovadas, além de hábil pintor retratista, e homem pardo. Um 

bom exemplo diante dos estigmas da escravidão e do chamado “defeito 

mecânico” 25 . Ele introduziu o sistema do Barão Charles Duphin, um dos 

precursores da educação industrial. Seu modelo teria em seu bojo conceitos 

que envolviam o combate ao monopólio corporativo. Seria um entrave ao novo 

progresso socioeconômico do capital. Apesar do caráter eminentemente 

proletarizante da metodologia adotada, houve benefícios pedagógicos quanto à 

capacitação mais ampla para questões técnicas, bem como pela legitimidade 

do sistema já consagrado. 

Em 1844, é votada a lei número 130, e sancionada em 2 de maio uma 

ajuda financeira governamental de 2:000$00rs anuais, que seriam destinados 

ao aperfeiçoamento profissional de seus associados. Em 21 de outubro de 

��������������������������������������������������������
25 Termo utilizado por Mac Cord (2009) para conceituar a subalternização do artista mecânico, que 
desenvolvia trabalhos meramente manuais, portanto menores frente ao artista liberal.
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1851 mudam de nome para Sociedade das Artes Mecânicas e Liberais,

outorgando a participação dos artistas liberais. Na década de 1860 surge a lei 

Número 1.083 que  introduz do “espírito de empresa” 26 . O bojo da lei 

representava uma ameaça às tradições associativas. O grupo muda o nome 

para Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais. Teriam preservado o termo 

Sociedade, que implicou em limitarem seu foco no “progresso das artes e ao 

aperfeiçoamento dos artífices” (MAC CORD: 2009), para não deixar de receber 

o incentivo. E por terem atingido todo o seu reconhecimento social a partir de 

suas ações no campo da formação. Na segunda metade da década de 1860, a 

Sociedade enfrenta momentos difíceis, com a expulsão das dependências do 

templo e o recrudescimento do mercado da construção devido às práticas 

liberais. Viriam as mudanças das relações de trabalho, em que a lógica do 

lucro, da homogeneidade dos processos produtivos e da proletarização, 

ganhariam espaço (Idem 2009).

No governo de Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, os rumos da 

Escola Industrial terminam por se conduzir à fundação de um Liceu de Artes e 

Ofícios em Recife, seguindo uma tendência que se inicia na capital do Império. 

Em fevereiro de 1871 foi aprovado decreto 4.701, que concedia o título de 

imperial ao Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Em Salvador, 

inaugurou-se um Liceu em 1872, e em 1873 em São Paulo (SOUZA LEITE: 

2008). Em junho de 1872, Dom Pedro II aceita o diploma de Sócio Benfeitor e 

retribui, concedendo à Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais, o título de 

Imperial. O Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco deu início às atividades 

nas dependências de um sobrado alugado à Rua da Imperatriz, então a partir 

de junho de 1871. O palacete do Liceu é inaugurado em 21 de novembro de 

1880. Neste momento, diante do mercado da construção pouco favorável aos 

ideais associativistas, haveria de fato um enfraquecimento da Sociedade, que 

ainda teria o Liceu como elemento de valorização e afirmação social (Mac 

Cord, 2009).

Em seu artigo sobre as origens da educação formal do design no Brasil, 

Souza Leite (2008) comenta sobre o hiato entre o design e a sociedade 

brasileira, a partir da introdução de um modelo de educação formal pouco 

��������������������������������������������������������
26 Uma nova forma de organização em sintonia com as ideias liberais, que estabelece um modelo de 
instituição outorgado pelo Estado. 
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relacionado às experiências anteriores e paralelas à cultura nacional. Seriam 

as bases pedagógicas e ideológicas da Escola de Ulm, aplicadas à fundação 

da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) no ano de 1962, Rio de 

Janeiro. Desta forma, teria se dificultado a compreensão por parte da 

sociedade do que viria a ser o ofício do design, e o que o mesmo representaria 

em termos de recurso e benefício à economia, à indústria e à cultura nacionais. 

Teria sido legitimado um discurso a partir dos anos 1960, em torno do que viria 

a ser o ofício do design, sem qualquer relação com a história das artes

aplicadas e suas iniciativas de educação formal. Segundo seu levantamento, 

desde o início do século XIX, com a chegada de Dom João VI, houve a 

preocupação de se arregimentar uma estrutura que permitisse a formação de 

artífices “capazes de projetar e executar os mais variados artefatos da vida 

cotidiana” (SOUZA LEITE: 2008). E em 1816 surgiria a Escola Real de 

Ciências, Artes e Ofícios. Esta seria um esforço derivado da chamada Missão 

Artística Francesa, cujo objetivo seria montar um “sistema pedagógico 

orientado ao projeto dos objetos do cotidiano” (SOUZA LEITE: 2008). Ainda 

segundo Souza Leite (2008), “a trajetória do ensino técnico no Brasil guarda 

relações com a iniciativa francesa das escolas de Arts et Métiers constituídas a 

partir de 1864”, cujo reflexo no Brasil seria a fundação dos Liceus de Artes e 

Ofícios, como já vimos: 1858 no Rio de Janeiro, 1871 em Recife, 1872 em 

Salvador, e 1873 em São Paulo. Já dissociada das belas-artes, a prática 

ensinada nestas instituições daria conta das habilidades práticas específicas 

de cada ofício, bem como dos processos técnicos e projetuais necessários 

para desempenhá-lo.   

Em um contexto brasileiro, os esforços para a formação de mão-de-obra 

capaz de projetar e executar artefatos de variadas complexidades, equalizando 

aspectos “da arte, da técnica e da produção” (SOUZA LEITE: 2008), viriam 

então desde as primeiras décadas do século XIX. Tais ideias teriam de fato 

referências muito fortes em modelos franceses. O exemplo local de Mac Cord 

(2009) confirma a afirmação de Souza Leite (2008) quando das estreitas 

relações entre as escolas de Arts et Métiers e os Liceus. E ainda nos cogita 

que houve em Recife experiências com metodologias de ensino de artes 

aplicadas, antes da instituição dos Liceus no Brasil. Os ecos liberais e suas 

novas lógicas de mercado teriam sido introduzidos paulatinamente ao longo 
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dos oitocentos, e nos trariam novas ordens sociais, reflexos da chamada 

divisão social do trabalho e da aglomeração dos grandes centros urbanos. E, 

ao passo que o posicionamento social do artista mecânico se perderia na 

proletarização de seu ofício, haveria o enaltecimento do artista liberal como 

digno de reconhecimento social, ao menos no cenário local. Segundo artigo no 

Annuario de Pernambuco para 193427 a Escola de Bellas Artes de Pernambuco

teve início “depois do advento revolucionário de 1930, em uma campanha para 

elevar o prestígio da arte no nosso meio”. Seria, segundo o artigo, o primeiro 

estabelecimento de educação artística do Norte do país. Foi fundado por um 

grupo que contava com o escultor Bibiano Silva (então professor do Liceu), o 

arquiteto Jayme de Oliveira, o engenheiro José Galvão, e os pintores Baltazar 

da Câmara, Murillo La Greca e Mário Nunes. No artigo, é justificado o apoio 

público da qual desfrutaria a instituição apesar de sua iniciativa particular. Esta 

teria sua utilidade pública reconhecida pelo então governo revolucionário de 

Carlos de Lima Cavalcanti a partir de 19 de dezembro de 1932. O artigo afirma 

ser evidente a sua importância para o que seria um “movimento renovador e de 

engrandecimento cultural” em processo no Estado. De autoria anônima, o texto 

ignora completamente a existência do então Liceu de Artes e Ofícios como 

instituição de ensino das artes, desvalorizando sua função social, frente à

legitimação de uma instituição de caráter superior. Neste mesmo ponto guarda 

semelhanças com as estratégias e movimentações políticas de que dispunham 

os mestres de ofícios por volta das décadas de 1840 a 1870. Por meio dos 

veículos de comunicação, articulavam seus interesses promovendo suas aulas 

noturnas, em que foram úteis à política de instrução pública do Governo. Desta 

vez, em nome de uma pretensa renovação, que traria a reboque o desprestígio 

do Liceu como instituição do ensino das artes liberais e aplicadas, e sua longa 

história.

Entre a fundação do palacete do Liceu em 1880 e as primeiras décadas 

do século seguinte até a fundação da Escola de Bellas Artes nos anos 1930, 

sabe-se pouco. Pode-se cogitar apenas que sua trajetória bem-sucedida tenha 

durado até meados da segunda década do século XX, quando Manoel 

Bandeira e Vicente do Rego Monteiro o frequentaram.

��������������������������������������������������������
27 Fundação Joaquim Nabuco, Biblioteca Blanche Knopf, Obras Raras. pg. 233.
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No ano de 1937, Bandeira, em entrevista concedida ao Diário da Manhã, 

expõe seu descontentamento com o fato do Liceu, que já fora uma escola 

disputada, estar muito mudado. Segundo ele, é frequente se atribuir à então 

iminente  decadência do Liceu à fundação a Escola de Belas Artes, o que faz 

questão de refutar colocando que, antes mesmo desta surgir, as turmas, que 

em seu tempo eram tão grandes ao ponto do professor de desenhos de 

ornatos Eládio Cavalcanti não ter tempo para corrigir todos os trabalhos, já 

estariam escasseando. Por último, pondera que o Governo deveria dar mais 

apoio além da subvenção, à antiga sociedade de “operários” que mantém.

Bandeira ainda teria vivenciado uma boa fase, em que o Liceu gozaria 

de certo prestígio e atenção governamental. Neste momento, arriscamos 

afirmar, teria absorvido valores e estratégias de posicionamento social e 

profissional. Estes, observamos primeiro no conjunto de acontecimentos e

ações que compõem a trajetória do grupo fundador do Liceu de Artes e Ofícios.

Desde a Irmandade de São José do Ribamar, até se tornar a Imperial 

Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais. Podemos afirmar que, desde a 

constituição de 1824, o grupo de mestres compreendeu que teria que buscar 

constante diálogo com as lógicas liberais iminentes e com os reflexos destas 

sobre os organismos governamentais, para encontrar seu lugar de distinção. 

Reformulando sua estrutura em função de sua relação com o conjunto social, o 

governo e o mercado da construção, para sempre se manter ao lado dos 

mesmos, e em proveito próprio. Seu recurso, bem como sua estratégia 

parecem ter sido sempre os mesmos: a defesa dos interesses corporativos a 

partir do valor simbólico da boa instrução formal, como elemento de distinção 

social e profissional. Da mesma forma que teriam procurado participar do 

cenário que lhes apresentavam de uma forma que os fosse também 

conveniente, optaram por “superar” o “problema da cor” buscando não se 

relacionarem ao mesmo. Ou seja, não se distinguindo socialmente como tal.

Para tanto, além da propagação de seus valores educacionais, vendendo a 

ideia de instituição séria e necessária ao conjunto social, mantinha forte rede 

de articulação e favores, fomentando o prestígio mútuo entre seus benfeitores, 

suas atividades no mercado da construção, e a própria Sociedade.

Nos arriscamos a afirmar que Bandeira possuía um comportamento em 

muitos aspectos similar, na forma de se articular e de manter sua rede de 
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relacionamentos, bem como no posicionamento profissional relacionado ao seu 

ofício. Muito dessas estratégias e formatos de ação, veremos mais à frente na 

seção 3.4, em que observamos os clientes e redes de serviço de Bandeira, 

bem como seu reconhecimento profissional por meio de matérias de jornal de 

diversos momentos históricos. Portanto, iniciamos no final desta subseção, 

para concluirmos ao final da seção 3.4, a  ideia de que Bandeira encontrou no 

Liceu um pouco mais que bases técnicas importantes. Também vivenciou 

valores e formatos de posicionamento profissional e social para as atividades 

de ofício. Estes, traduzidos em comportamentos assimilados no ambiente do 

Liceu. 

3.2 – O artista liberal

Não tive mestres. Aprendi a pintar assim como o aprendiz de 
barbeiro aprende a cortar cabelo: vendo o mestre trabalhar. A 
pintura e a aquarela por exemplo, comecei a fazê-las olhando 
os quadros bem assim o bico de pena (MANOEL BANDEIRA, 
apud EMERENCIANO: 1967).

Antes de darmos início a esta sessão, é necessário colocar que no 

determinado momento histórico, início do século XX, uma carreira artística não 

faria distinções entre exposições de pinturas e incursões nas artes gráficas. 

Não haveria necessariamente uma divisão clara no sentido de categorização 

profissional. Como vimos na sessão anterior, havia uma distinção entre o 

artista mecânico, então em processo de proletarização, e o artista liberal, no 

qual se incluiriam os arquitetos, pintores e escultores em princípio. Ambas as 

áreas (artes gráficas e artes plásticas) fariam parte de um mesmo universo do 

então artista liberal, que se aprofundaria mais ou menos, de acordo com o que 

lhe fosse interessante, tanto para sua sobrevivência e interesses pessoais, 

como para sua projeção social e profissional. 

Optamos, portanto, pelo termo artista liberal por representar de forma 

mais coerente a visão do entorno social sobre seu papel e ofício. Ao mesmo 

tempo, nos foi conveniente a divisão por sessões dedicadas a observar as 

artes liberais e as artes gráficas por dois motivos: facilitar o aprofundamento 

sobre as contribuições de Manoel Bandeira essencialmente para a indústria 

gráfica, pelo foco se tratar deste; e por haver dificuldades em se encontrar 



� 59

material mais aprofundado sobre sua trajetória como pintor, bem como sobre 

suas iniciativas no campo artístico. 

O pouco que se sabe sobre suas pinturas são algumas das obras vistas 

sob a guarda de sua família. Há conhecimento das obras do então Museu do 

Açúcar herdadas pelo Museu do Homem do Nordeste, as quais não obtivemos 

acesso, e informações pouco precisas sobre seu principal colecionador. 

Residente na paraíba, já teria falecido. Seu primeiro quadro a óleo, datado de 

1918 (Fig. 5), representa um conjunto de Barcaças amarradas em frente ao 

Cais de Santa Rita segundo sua própria descrição, em dedicatória à neta Lívia, 

como presente em seu primeiro aniversário. Segundo relato de Lívia Bandeira, 

seu avô teria predileção pela pintura a óleo sobre madeira ou papelão, ao invés 

de tela. Este como outros poucos foram a única referência da pintura a óleo e 

aquarela de Manoel Bandeira a que tivemos acesso. 
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Figura 5 – Primeiro quadro (1918), Forte do Buraco (sem data) e vista de igreja (sem data) - óleo sobre 
tela; Forte de Nazaré, Cabo de Santo Agostinho (1945) - aquarela.

Fonte: Acervo familiar.

Segundo entrevista cedida ao Diário da Manhã (EMERENCIANO: 1967),

teria começado a pintar aquarelas e óleos em 1912 nas dependências do 

Liceu. Neste mesmo tempo, teria iniciado os desenhos a bico de pena, no que 

viria a se especializar. Numa breve biografia datilografada, encontrada em meio 

aos documentos de posse de sua família, Bandeira confirma não ter tido 

mestres para aprender as técnicas de bico de pena, aquarela e pintura a óleo. 

Participou de algumas ações artísticas no Recife e algumas poucas fora dele, 

sendo vinculadas estas, às chamadas exposições nacionais. Em 1924, 

participa do Grande Salão de Pintura da Exposição Geral de Pernambuco, 

realizada em Recife. Em 1927 realiza, com Augusto Rodrigues, Joaquim 

Cardozo e Luiz Jardim a 1a Exposição de Arte Moderna, na Associação dos 

Empregados no Comércio de Pernambuco. Em 1933, toma parte no 1o Salão 

dos Artistas Independentes, no Recife, realizado na Biblioteca Pública de 

Pernambuco. Em 1934 participa do Salão de artistas pernambucanos, na Feira 

de Amostras do Rio de Janeiro, na qual, também realiza a decoração do 

pavilhão de Pernambuco, a convite do interventor Carlos de Lima Cavalcanti. 
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Esta seria inclusive uma das frentes de trabalho para Bandeira. É possível que 

Bandeira tivesse uma produção em óleo e aquarela mais constantes que a 

bibliografia nos aponta, como uma possível produção para uma exposição a 

ser realizada no Rio de Janeiro ou em São Paulo, datada do ano de 193728.

Porém o que logo se percebe observando os eventos de sua biografia, é o 

volume bem maior de suas atividades voltadas à aplicação de sua arte para a 

indústria gráfica, em especial ilustrações de função documental para livros, 

revistas e jornais.

Sua próxima ação artística seria a publicação do Álbum do Recife, a ser 

editado no ano de 1951, com texto e 100 desenhos de sua autoria29. O Álbum 

do Recife nunca foi publicado. Não se pode afirmar o por que de Bandeira não 

tê-lo terminado. Confirmamos apenas sua inexistência em formato de 

publicação em visita à residência de Maria do Carmo Bandeira, quando tivemos 

acesso aos originais da obra em processo. Entre as pranchas de papel rugoso 

encoberto com papel vegetal, se percebem os estágios de execução. Desde a 

ideia no esboço já apurado em grafite, até as camadas. A forma básica aos 

volumes, com o bico de pena.

Até o seu cinquentenário, Manoel Bandeira ainda não havia feito uma 

exposição individual no Recife. Seria então em 1955, a exposição de 60 

desenhos realizada pelo amigo Jordão Emerenciano, nas dependências do 

Arquivo Público (CAVALCANTI: 1982). Após seu falecimento, em 1964, houve 

ainda algumas exposições de seu trabalho: em 1967, exposição que também 

deu origem ao catálogo com vasta informação biográfica e matérias de jornal 

Alguns desenhos de Manoel Bandeira para o Arquivo Público Estadual,

organizada por Jordão Emerenciano; 1968, Teatro de Santa Isabel/DEC-PMR, 

Exposição Pintores Pernambucanos; 1982, Fundação Joaquim Nabuco, 

exposição Manoel Bandeira - Desenhos e Pinturas; 1983, Fundação Joaquim 

Nabuco, 50 anos de Casa-Grande & Senzala; 1984, 50 Anos de Casa-Grande 

& Senzala, Aracajú (SE), Brasília (DF), Salvador (BA), Vitória (ES), e no Museu 

Gulbenkian da Fundação Galouste Gulbenkian, Lisboa (Portugal); 1993, 100

Obras-primas da Coleção Mário de Andrade, Instituto de Estudos Brasileiros –

IEB/USP, São Paulo (SP); 2000, Brasil-Brasis: Cousas Notáveis e Espantosas. 

��������������������������������������������������������
28 Cf.: Manoel Bandeira – Desenhos e Pinturas. Fundação Joaquim Nabuco, 1982.
29 Cf.: Jornal do Commercio, 30 de abril de 1950. (EMERENCIANO: 1967).
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Olhares Modernistas, Museu do Chiado, Lisboa (Portugal), De La Antropofagia 

a Brasília: Brasil 1920-1950, IVAM – Centre Julio Gonzáles, Valência 

(Espanha) (SOUZA RODRIGUES: 2008).

Em obra sobre o pintor, contemporâneo de artistas como Baltazar da 

Câmara, Cícero Dias, Vicente do Rego Monteiro, Lula Cardoso Ayres, Murillo 

La Greca, Mário Nunes, Lauro Villares, Luis Jardim e Hélio Feijó, Waldemar 

Valente (1984) afirma que Bandeira dominava as técnicas de óleo e aquarelas. 

Porém seria no desenho com pena e nanquim que ele revelaria sua 

autenticidade, em meio aos temas da história e tradição pernambucanos. O 

artista plástico Paulo Brusky comenta que, embora Bandeira tenha uma vasta 

contribuição para as artes gráficas inclusive como quadrinista, foi mais 

reconhecido como o artista que mais documentou aspectos históricos e 

artísticos de Pernambuco, de suas tradições populares e seu casario histórico

(SOUZA RODRIGUES: 2008). Paulo Herkenhoff (2006), quando tece 

comentários sobre a representatividade das 37 obras de pintores locais 

presentes na coleção de Mário de Andrade, reflete sobre o lugar que o 

modernista teria dado à arte moderna que se desenvolveu em Pernambuco. 

Deixa claro o estranhamento com o fato dos irmãos Rego Monteiro, que 

enquadra como “pioneiros do modernismo”, estarem mau representados, com 

poucas obras (apenas uma de cada) e pouco representativas estas, dentro do 

que seria sua importância para o modernismo. Sugere então que a iconografia 

e o regionalismo seriam o lugar em que Mario de Andrade teria colocado 

Pernambuco, em seu “modernismo ideal”. Seriam exemplos, entre outras, 

quatro obras de Bandeira, entre guaches e nanquins, já representando o 

casario histórico do centro do Recife e antigas igrejas. O artista plástico José 

Cláudio, cerca de uma geração depois de Bandeira, em prefácio realizado para 

catálogo editado em 1983 Desenhos de Manoel Bandeira – Originais do 

Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, tece comentários sobre seu 

momento histórico, por volta dos anos 1950, e como a arte produzida por 

Bandeira teria sido interpretada por sua geração: 

Um artista estável, prudente como Manoel Bandeira, era a anti-
arte, era contra quem devíamo-nos bater, acrescentando-se a 
isso o fato de ele não ser participante, de não fazer arte social, 
e em vez de falar de retirantes como Portinari, sonhar com os 
casarões antigos; de nos seus desenhos a figura humana 
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aparecer como evocações de um cenário antigo (JOSÉ 
CLAUDIO: 1983).

Vimos na sessão anterior as relações entre os termos arte mecânica 

(artes úteis, como as lecionadas pelos mestres e ofício) e arte liberal (belas 

artes, tais como pintura, escultura e arquitetura). Por estes caminhos, podemos 

pensar que Manoel Bandeira teria o status de um artista liberal, com fortes 

incursões nas artes gráficas. Teria em seu conjunto de pinturas a óleo ou 

aquarela um forte apelo regionalista. E seria o bico de pena um elo entre as 

duas searas, pelo qual ganhou notoriedade como artista documental. Este 

termo convencionaremos utilizar com maior frequência no capítulo 4, quando 

nos aprofundaremos nos estilos gráficos.

3.3 – O artista gráfico

Neste capítulo exploramos então a trajetória profissional de M. Bandeira 

com o foco específico em suas colaborações, voltadas para a indústria gráfica.

Em 1915, M. Bandeira começa a trabalhar como desenhista na The

Propagandist, dirigida por Franklin Silva Jardim, então denominada empresa de 

publicidade, e precursora das agências (EMERENCIANO: 1967). Em sua

dissertação, Agra Jr. (2011) identifica a The Propagandist como uma das casas 

litográficas atuantes em Recife na década de 1930. Sobre o que teria sido o 

seu primeiro trabalho formal, infelizmente pouco se sabe além disto. Em maio

de 1917, assume posto de desenhista na Pernambuco Tramways and Power

Company, então empresa responsável pelo abastecimento de luz, pela 

telefonia e pelo transporte urbano eletrificado. Torna-se mais tarde desenhista 

chefe do setor de engenharia, onde fica até se aposentar em 1952

(EMERENCIANO: 1967). Desempenha tanto as atividades de desenho técnico 

(levantamentos arquitetônicos, projetos de peças, móveis e vitrines) (Fig. 6)

como também a criação de cartazes e propagandas para revistas e jornais, 

dedicados à venda de produtos como fogões e refrigeradores, comercializados 

pela Tramways30.

��������������������������������������������������������
30 Dados colhidos em plantas assinadas, no setor de Iconografia do APEJE, e em livro de recortes de 
posse de sua família.
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Figura 6 – Levantamento arquitetônico do Casarão 624, Rua Benfica, Madalena (1952).

Fonte: Acervo Pernambuco Tramways/Setor de Iconografia E Cartografia – APEJE.
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Casa-se em 1920 com Emma Michellot Bandeira. Maria do Carmo 

Bandeira, nora de “Seu” Bandeira e fiel depositária de seus documentos e 

demais objetos, nos confirma que Emma seria dez anos mais velha. Seu 

padrasto trabalharia fazendo propagandas para firmas francesas. Por indicação 

de colegas do Diario de Pernambuco, para o qual faria ilustrações, Bandeira 

teria feito alguns trabalhos e, por este meio, conhecido sua futura esposa. Com 

Emma tem dois filhos: Jacyrema Bandeira e Ubirajara Bandeira. Jacyrema não 

teve filhos, ao passo que Maria do Carmo e Ubirajara têm Sérgio, Lívia, e 

Gustavo Bandeira.

M. Bandeira então se divide entre o emprego na Tramways e seu atelier 

montado na sala de casa, à rua Visconde de Suassuna, 894, Santo Amaro. Se

dedica às mais variadas atividades em torno de seu ofício de desenhista e

pintor, com qualificações técnicas adquiridas nos tempos do Liceu, e os 

interesses artísticos autodidatas. Em sua trajetória profissional do início dos

anos 1920 até o começo da década de 1960, Manoel Bandeira colaborou para 

o meio editorial, para a imprensa periódica (revistas e anuários) e jornais 

diários, para alguns órgãos do Governo do Estado, e para o Museu do açúcar, 

além da própria Tramways. Nesta, além do domínio pleno do desenho técnico 

de projetos e levantamentos, realizou muitas propagandas e cartazes de 

produtos comercializados pela empresa.

Em seu ateliê, dedicou-se a produzir capas, vinhetas, séries de 

capitulares31, ilustrações de função documental, bustos de personalidades, 

ilustrações de estilo livre para obras de ficção, propagandas, infográficos, 

quadrinhos, desenhos de moda, cenografias de estandes para exposições

nacionais, mapas turísticos, brasões e escudos, ex-libris, certificados e 

diplomas com manuseio de ouro, peças comemorativas, e levantamentos 

descritivos de edificações, máquinas e objetos.

3.3.1 - Primeiros trabalhos para a imprensa

A sua primeira colaboração para um periódico local, segundo nossa 

principal bibliografia32, data do ano de 1924. Porém outra fonte33 nos confirma 

��������������������������������������������������������
31 Assunto já abordado em artigo, como mencionado na introdução.
32 EMERENCIANO, Alguns Desenhos de Manoel Bandeira para o Arquivo Público Estadual. Imprensa 
Oficial, Recife, 1967.



� 66

que foi mesmo em 1923 que ilustrou o busto do então ministro Oliveira Lima 

para a capa da Revista do Norte (Fig. 7), de José Maria de Albuquerque e Melo 

e Manoel Caetano Filho. Um publicação dedicada ao jornalismo cultural, de 

críticas e matérias sobre a história e contemporaneidade das artes locais. 

Bandeira assina capas e vinhetas também nas edições de 1926.

Figura 7 – Revista do Norte: Capa de 1923 (1); capas e vinhetas de 1926 (2 a 7).

Fonte: HERKENHOFF, Paulo (org.). Pernambuco Moderno. Recife. Instituto cultural Bandepe, 2006; Acervo 
de Obras Raras / Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj.

Em 1925 é convidado pelo sociólogo Gilberto Freyre para ilustrar a 

publicação comemorativa de 100 anos do jornal Diário de Pernambuco, O livro 

do Nordeste. Volta a trabalhar com José Maria de Albuquerque Melo, que 

assume os “cuidados gráficos” da obra. Este é figura importante para a história 

das artes gráficas no Estado. Herdeiro das atividades da família em torno do 

jornal A Província, tem atuação marcante com a já mencionada Revista do 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
33 Artigo de jornal na coleção familiar.
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Norte (1923-1944). Segundo Gilberto Freyre, José Maria era um especialista na 

"teoria da impressão"34. O trabalho realizado n’o Livro do Nordeste (Fig. 8) é

frequentemente apontado como a primeira obra de grande projeção do trabalho

de Bandeira35, pela qual teria alcançado reconhecimento nacional, bem como 

outros trabalhos importantes. Neste, realiza uma série de desenhos a bico de 

pena, com a função de registrar monumentos históricos e artísticos, paisagens,

manifestações religiosas e bustos de personalidades importantes. Também 

produz sua capa, vinhetas e capitulares.

A partir de então, Bandeira retrata os aspectos artísticos e históricos dos 

monumentos pernambucanos para O Jornal, em 1928, ano em que faz o 

mesmo trabalho para a edição de Minas Gerais, a convite de seus proprietários

Assis Chateaubriand e Rodrigo Melo Franco de Andrade, quando viaja para 

fora de Recife pela primeira vez (EMERENCIANO: 1967).

��������������������������������������������������������
34 Gladstone Vieira Belo. O Livro do Nordeste, 3a edição Fac-similar, Cepe, 2005.
35 A partir de reportagens e depoimentos de personalidades como o poeta Manuel Bandeira, contidos no 
álbum Alguns Desenhos de Manoel Bandeira para o Arquivo Público Estadual, 1967. 
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Figura 8 – Capa, bustos, ilustrações e vinhetas d’O Livro do Nordeste (1925).

Fonte: Setor de Obras Raras / Biblioteca Pública do Estado.

3.3.2 – Livros ilustrados

Em 1932 ilustra capa do livro Poemas Escolhidos, de Jorge de Lima. Em 

1936, Sobrados e Mocambos. Em 1937 Nordeste, de Gilberto Freyre, e

Crônicas da Província do Brasil do poeta, amigo, e homônimo Manuel 

Bandeira. Em 1939 além de Açúcar, assina todos os 56 desenhos e um mapa,
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além das vinhetas e capitulares o livro Olinda: 2o guia prático, histórico e

sentimental de Cidade Brasileira, ambos de Freyre. Tem ilustrações de função 

documental publicadas na primeira edição dos Anais Pernambucanos, em 1951

(EMERENCIANO: 1967). Obra de 10 volumes de autoria de Francisco Augusto 

Pereira da Costa. Para esta obram executou quase uma centena de ilustrações 

a bico de pena, além das capitulares (CAVALCANTI:1982).

Figura 9 – Capas do Guia Prático de Olinda (1939) e Poemas Escolhidos (1932); ilustração para O
Cajueiro Nordestino (1956).

Fonte: Acervo de Obras Raras  BPE; Acervo pessoal Pedro Cavalcante.

Segue produzindo para publicações literárias. Faz a capa com 

montagem fotográfica e letreiramento para o livro Cultos Afrobrasileiros do 

Recife: Um estudo de ajustamento Social (1952). Produz em 1956, vinhetas e 

capitulares para a obra Morão, Rosa e Pimenta (Fig. 25), de autoria de Gilberto 

Osório de Andrade e Eustáquio Duarte, e série de desenhos a bico de pena 

para ilustrar o livro O Lobisomem da Porteira Velha (Fig. 10), de Jaime Griz. 

Ambos editados pelo Arquivo Público Estadual.
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Figura 10 – Ilustrações para O Lobishomen da Porteira Velha, em 1956 (01); e Novas Histórias do Gama
(02), em 1959.

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia / APEJE.

Em 1956 também produz ilustrações de função documental para o livro 

O Cajueiro Nordestino, de Mauro Mota. Ilustra a bico de pena e nanquim Novas 

histórias do Gama (Fig. 10), de João Vasconcelos, em 1959, e no mesmo ano, 

Evocação do Ceará Mirim, de Nilo Pereira. Então, entre os anos de 1928, 1929, 

1930, realiza o que as fontes denominam como “colaboração efetiva” para o 

Jornal A Província, fazendo retratos de intelectuais e políticos, e ilustrando 

trabalhos de Estácio Coimbra, Júlio Bello, José Américo, Ribeiro Couto, José 

Lins do Rêgo, entre outros. Começaria então sua atuação mais frequente para 

a imprensa periódica local, com destaque para suas incursões na produção de 

revistas e anuários.

3.3.3 - Imprensa periódica

É curiosamente, a parte de seu extenso portifólio menos comentada ou 

aprofundada em documentos e dados biográficos, bem como matérias de jornal 

de sua época. Este pedaço porém, nos revela dados sobre a versatilidade e
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qualidade de seu trabalho, a partir da formulação de padrões e linguagens

gráficas além do mais reconhecido estilo documental.

Figura 11 – Capa do Diário da Manhã; Ilustração para o Diário da Tarde.

Fonte: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira.

A empresa Lima Cavalcanti & Cia. funda em 16 de abril de 1927 o Diário 

da Manhã (Fig. 11). Instalada à rua do Imperador, No 227, sua direção ficou nos 

primeiros anos a cargo de Carlos de Lima Cavalcanti. Tinha como diagramador 

e caricaturista fixo o argentino Andrés Guevara. Também contou em seu início 

com colaboradores como Lula Cardoso Ayres, que escreveu e ilustrou poemas,
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J. Carlos e Di Cavalcanti, ilustrando crônicas de rodapé na primeira página

(NASCIMENTO: 1967). O grupo se expande, com o Diário da Tarde (Fig. 11) 

lançado em 17 de dezembro de 1928. E no dia 25 de agosto de 1934 surge a 

Folha da Noite. Fundados com a finalidade patente de defender os interesses 

políticos de seus proprietários, os 3 jornais participam ativamente de um 

período que se inicia com as investidas de Carlos de Lima Cavalcanti ao posto 

de interventor do Estado, o que finda alcançando em 1930 (Idem). Ainda em 

34, o grupo lança o seu primeiro suplemento anual, O Annuario de Pemambuco 

para 1934, que segue até o ano de 1936 (Fig. 12). Após estes, é lançado o 

Annuario do Nordeste em 1937. A partir de 1930 o grupo conta também com os 

periódicos Brazil Novo e P’ra Você (Fig. 13). Lançada em dezembro de 1930, a

Brazil Novo durou somente 5 edições, finalizando em abril de 1931. A P’ra você

contou com a figura de Lula Cardoso Ayres na direção (embora por 

pouquíssimo tempo) que ficou responsável também pelas capas de sua 

primeira fase, e por ilustrações para textos, contando com a colaboração de 

Euclides, Hélio Feijó e Nestor Silva. Em 1940, lançam ainda o Jornal da 

Indústria e da Agricultura (Idem).

Figura 12 – Capas dos Anuários de Pernambuco para 1934, 35 e 36; cabeçalhos; exemplos de 
infográfico, propagandas do Lloyd Brasileiro e da Goiabada Peixe; ilustração do Forte Orange.

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf - Fundaj
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Deste grupo de periódicos se sabe que Bandeira colaborou com o

quinzenal Brazil Novo, com os jornais Diário da Manhã e Diário da Tarde, e 

mais intensamente na segunda fase da P’ra Você, além das três edições do 

suplemento anual. A partir 31 de outubro de 1932 até o seu próximo fim, na 

edição do Ano III, número 33 no dia 29 de julho de 1933, Bandeira ficou 

responsável pelas capas da P’ra Você, com exceção da edição No 25. Ilustrou 

também contos e demais textos, além da sessão “Adágios Ilustrados” e os 

quadrinhos “As aventuras de Nequinho e Lapito” (Fig. 13).

Figura 13 – Capas da P’ra Você (1932); As Aventuras de Nequinho e Lapito, e Capas da Brazil Novo
(sem data).

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj; Acervo familiar Maria do Carmo 
Bandeira.

Dividia as colaborações internas com J. Ranulpho nas caricaturas e 

charges. Da mesma forma, ilustra capa e miolo das edições dos três Anuários 

de Pernambuco, realizando também infográficos, capitulares e vinhetas.

Propõe, nas três edições, padrões gráficos bem definidos, que embora não 

sejam a tônica dominante, terminam por criar uma distinção clara entre os 
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conteúdos do miolo. Pelo estreito contato que se presume ter gozado Bandeira 

com o grupo de comunicação, é possível que ele tenha colaborado para os 

demais periódicos.

Ainda na década de 1930, faz uma inserção na Revista de Garanhuns

com uma ilustração. Estampa capa da revista Mauricéia (Fig. 14) com Busto de 

Getúlio Vargas na edição de novembro de 1937. Esta, a lançada em 1936, 

Mensal e Ilustrada, direção de Marcolino de Carvalho e Amauri Padilha. 

Importante evidenciar não se tratar da Revista Mauricéia – Artes e Letras, de 

propriedade e direção de Joaquim Inojosa. Esta, lançada em 1923 e 

periodicidade semestral. Bandeira também colabora para os jornais Diario de 

Pernambuco, Jornal do Commercio, e Jornal de Alagoas (Fig. 11).

Figura 14 – Ilustração para a Revista de Garanhuns (1930) e busto de Getúlio Vargas para a Revista 
Mauricéia (1937).

Fonte: Acervo de Obras Raras/BPE.

No final desta década, Bandeira ainda colabora em bom volume para o

Anuário do Carnaval Pernambucano - 1938. Neste, produz capa e ilustrações 

para o miolo, e também há uma caricatura de sua figura, pelas mãos de J. 

Ranulpho. Estas são um conjunto de desenhos dedicados a vender a imagem 

de figurinos para o carnaval, a partir dos quais o leitor iria se basear para 

confeccionar sua fantasia. Seriam desenhos com estilo muito próximo de 
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croquis de moda, em que Bandeira empresta seu talento para a criação de 

fantasias. Em matéria de novembro de 1937 para o Diario de Pernambuco,

Mario Sette comenta sobre a ideia da Federação Carnavalesca de 

Pernambuco. Teria esta encomendado a Bandeira desenhos para fantasias de 

carnaval com produtos da terra em contraposição aos que já seriam 

desinteressantes fantasias de pierrôs, arlequins, e príncipes. Sette se 

impressiona com os desenhos, a julgar que não imaginava como seria possível 

unir elegância e graça de um traje carnavalesco feminino com elementos como 

cana-de-açúcar, abacate, tomate, e algodão. Seriam estas "admiráveis de 

expressão, de colorido, de beleza mesmo, capazes de emprestar ao carnaval 

de 1938 uma nota viva e inédita, com um sentido todo pernambucano"36.

Figura 15 – Capa e desenhos de fantasias do Anuário do Carnaval de Pernambuco para 1938

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj.

��������������������������������������������������������
36 Cf.: Diario de Pernambuco, 14 de novembro de 1937.
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3.3.4 – Projetos expositivos

Ao longo da década de 1930, Bandeira encontrou tempo para realizar 

algumas contribuições para o Governo do Estado, mais à frente um contato 

mais assíduo. Desenvolve cenografias, como a decoração do pavilhão do 

Estado na Feira Internacional de Amostras do Rio de Janeiro, em 1934. E junto 

com o pintor Hélio Feijó, organiza uma mostra de artistas pernambucanos.

Projeta, organiza e executa junto com Luiz Jardim, o stand de Pernambuco na 

Exposição centenária da Farroupilha, Porto Alegre, 1935 (EMERENCIANO: 

1967). Esta foi chefiada por Bandeira, com colaboração de Luiz Jardim, e 

contou com os auxiliares Augusto Rodrigues filho, Edson Sodré e Alexandre de 

Almeida. Foram 8 painéis, sendo 6 de 4 x 2m e dois maiores de 3,5 x 3m. Os 

temas pintados por Bandeira foram côco, cerâmica, mandioca e doce. Todos 

mostravam o processo de produção e beneficiamento dos produtos locais. Luiz 

Jardim pintou os temas pesca, algodão, frutas pernambucanas e açúcar, além

de um dos grandes representando Olinda. Bandeira fez um de Recife, com sua 

arquitetura típica. Levaram também telas de muitos pintores pernambucanos37.

Figura 16 – matéria de jornal com os painéis de Manoel Bandeira e Luiz Jardim, para o estande de 
Pernambuco na Exposição do Centenário da Farroupilha (1935), POA. 

Fonte: Diário de Notícias. Porto Alegre, 1 de setembro de 1935. Acervo familiar Maria do Carmo 
Bandeira. 

Em 1939, assume o “projeto artístico”38 da Feira de Amostras do Estado 

de Pernambuco, a convite do então Interventor Agamenon Magalhães. Em

1942, organiza a seção de Pernambuco para a Exposição Nacional de

��������������������������������������������������������
37 Cf.: Diario de Pernambuco, 17 de agosto de 1934. 
38 Cf.: Manoel Bandeira, desenhos e pinturas, 1982.
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Estatística, no Rio de Janeiro (CAVALCANTI: 1982). E em 1944, executa toda 

a contribuição de Pernambuco à exposição da Conferência Pan-Americana de 

Geografia e Estatística, realizada no Rio de Janeiro. Foram 20 gráficos 

apresentando a geografia humana e geografia econômica do Estado, sob a 

supervisão de Mário Melo, então Secretário Perpétuo do Instituto Arqueológico 

e Presidente da Comissão de Divisão Administrativa do Estado 39. Infelizmente 

não encontramos muitos registros fotográficos das exposições.

Figura 17 – Matéria de jornal sobre a cenografia coordenada por Bandeira para o pavilhão de 
Pernambuco na Feira de Amostras do Rio, 1934.

Fonte: A Nação, Rio de Janeiro. 12 de gosto de 1934. Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira.

Figura 18 - Fotografias de entradas da Exposição Nacional de Pernambuco (1939). 

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE.

��������������������������������������������������������
39 Cf.: Folha da Manhã, a terça-feira, 08 de agosto de 1944. 
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3.3.5 - Mapas ilustrados

Durante a década de 1940, Bandeira realiza uma nova faceta de sua 

trajetória: ilustra com riqueza de detalhes e com soluções gráficas primorosas, 

mapas de monumentos e curiosidades inicialmente sob encomenda para a

Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Durante 

1940, ilustra os mapas de monumentos e curiosidades de Olinda e Goiana. Em 

sessão jornalística intitulada “Cousas da Cidade”40, confirma-se ter sido o mapa 

de Olinda o primeiro. No mesmo artigo se faz breve descrição do mapa de 

Goiana, evidenciando sua clareza informativa e “original concepção” sobre os 

elementos “da tradição e da terra”, segundo o que seria “o gosto do conhecido 

artista nordestino” 41 . Em 1941 foi a vez do mapa de Monumentos e 

Curiosidades da Guerra Holandesa em Pernambuco – 1630/1654. A pesquisa 

para determinação dos pontos históricos principais foi por ele mesmo realizada. 

Neste trabalho executou buscas em textos originais ingleses e franceses, 

contando com a ajuda de sua colaboradora – a esposa Emma Bandeira42.

Então em 1945, ilustra a versão do Recife. Este teve uma reedição dez anos 

depois. Os mapas foram impressos pela Litografia Dreschler e cia., presente no 

trabalho de Agra Jr. (2011) como um dos principais estabelecimentos gráficos 

atuantes em Recife43. Dados iniciais nos apontam que as impressões dos 

mapas foram realizadas com a tecnologia Offset, porém sem podermos 

confirmar de fato. Outro dado interessante foi observado sobre as assinaturas 

nos mapas: em 1940, os mapas de Olinda e Goiana são assinados abaixo do 

lado esquerdo “Dreschler e Cia. – Recife”. No mapa dedicado à Guerra 

Holandesa, a assinatura do ilustrador é acompanhada da data (“M. Bandeira –

1941”), e a impressão é assinada “Est. Gráfico Dreschler e Cia. – Recife”. No 

mapa dedicado a Recife, de 1945, consta “Est. Gráfico Brasileiro – Dreschler e

Cia. – Recife”. Estes dados apontam que a empresa teria iniciado a mudança 

de nome de forma gradual, ao menos em sua comunicação com o público

��������������������������������������������������������
40 Cf.: Diario de Pernambuco, 20 de outubro de 1940.
41 Idem. 
42 Cf.: Diario de Pernambuco, “Cousas da Cidade”, 25 de dezembro de 1941.
43 Como já mencionado no capítulo 2.
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geral. O mapa do Recife, reimpresso em 1955, nos confirma a mudança de 

nome por completo para I.G.B.S.A. (algo como Indústria Gráfica Brasileira S.A.)

neste ano.

Figura 19 – Mapa Monumentos e Curiosidades de Goiana (1940)

Fonte: Setor de Cartografia / Museu da Cidade do Recife.

Figura 20 – Mapa Monumentos e Curiosidades de Olinda (1940)
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Fonte: Setor de Cartografia / Museu da Cidade do Recife.
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Figura 21 – Mapa Monumentos e Curiosidades de Guerra Holandesa em Pernambuco – 1630 a 1654 
(1941)

Fonte: Setor de Cartografia / Museu da Cidade do Recife.
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Figura 22 – Mapa Monumentos e Curiosidades de Recife (1945)

Fonte: Setor de Cartografia / Museu da Cidade do Recife.

Houve mudanças também sobre o órgão do Governo responsável pela 

encomenda. No mapas de Goiana e Olinda, havia apenas o nome da 

Comissão, bem como no mapa da Guerra Holandesa, que ainda consta sobre 

a mesma “Administração Agamenon Magalhães”. Há então uma mudança no 

mapa do Recife, que parece corrigir uma falta ou ajustar uma nova estrutura. 

Assina então, acima do nome da Comissão, a Secretaria do Interior. Por fim, no 
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mapa de 1955, assina a Secretaria de Educação e Cultura. O tipo de solução 

gráfica utilizada por Bandeira nos mapas, é de extremo apuro técnico, quando 

associa um poder de síntese à composição dos cenários em parte planificados 

como o exige um mapa, e em parte na perspectiva que exigem suas figuras, 

entre personagens montados a cavalo, vegetações típicas, máquinas e objetos, 

e monumentos históricos como bicas e igrejas. O uso de cores é feito de forma 

muito eficaz. Define bem relações formais importantes entre figura e fundo, 

bem como questões de luz e volumetria, em que não há definição de 

contornos, tornando o conjunto mais leve ao olhar, sem perder sua força 

expressiva e função básica de organização da informação.

3.3.6 – Arquivo Público

Bandeira foi assíduo colaborador do Arquivo Público Estadual em seus 

últimos 20 anos de vida (EMERENCIANO: 1967). Estes coincidem com o 

surgimento da própria instituição, que foi fundada em 1945, tendo como seu 

diretor desta data até 1972, Jordão Emerenciano44. Foi inclusive Bandeira

quem desenhou o escudo do APEJE (Fig. 23), que até hoje assina os timbres e 

documentos do mesmo. Não há datas precisas sobre quando teria sido 

produzido, mas é um dado que reforça a ideia de sua colaboração constante 

desde os primeiros anos. Nestas duas décadas, produziu uma série de 

vinhetas, escudos, capitulares, cabeçalhos, ilustrações de monumentos,

bustos, reproduções de pinturas, e ilustrações, para diversas publicações do 

Arquivo. As folhas encontradas no APEJE, em sua maioria são cópias, e não 

possuem datação. Existe algo em torno de 7 variações de capitulares, e algo 

em torno de 4 variações de vinhetas.

��������������������������������������������������������
44 Cf.: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=
article&id=351&Itemid=180
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Figura 23 – Escudo do APEJE (01), Marco da Capitania de Pernambuco (02). Traduções para uma cor 
das armas de Duarte Coelho (03), Pedro Alvares Cabral (04), e Jorge de Albuquerque Coelho (05). 

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE.

Há as vinhetas de teor documental, descrevendo cenas, elementos e 

personagens da cultura açucareira e do litoral, como os coqueiros, a cana, as 

igrejas, os engenhos, e escravos carregando seus senhores. O mesmo estilo é 

utilizado para descrever temas gerais, como a Torre Eiffel, uma lâmpada 

mágica, um livro fechado e a figura de uma baleia. Algumas destas se 

encontram entre as páginas dos Anais Pernambucanos (Fig. 24), a publicação 

de Francisco Augusto Pereira da Costa, cujo primeiro volume publicado pelo 

Arquivo Público data de 1951. Bandeira teria produzido cerca de 100 

ilustrações para seus 10 volumes.
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Figura 24 - Vinhetas dos Anais Pernambucanos (1951).

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE; Coleção Pernambucana/BPE

Figura 25 – Algumas vinhetas e capitulares usadas em Morão, Rosa e Pimenta (1956)

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE.
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Há também cabeçalhos de estilos mais rebuscados que representam 

temáticas religiosas, bem como alguns mais sintéticos. Uns de sentidos 

abstratos e outros figurativos, como o que alterna em linha a representação de 

casas e vegetações. E há ainda vinhetas de estilos de traço mais solto, que 

lembram entalhes xilográficos, cuja temática é o sertão. Estas são datadas de 

1959, para o livro Novas Histórias do Gama (Fig. 10).

Figura 26 – Algumas vinhetas e capitulares encontradas no APEJE.

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE.
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Em 1954, Pernambuco comemora o Tricentenário da Restauração 

Pernambucana. Seria 1 ano inteiro de festividades para lembrar o final da 

guerra que expulsou os holandeses do Estado. Bandeira então, já aposentado 

da Pernambuco Tramways desde 1952 (EMERENCIANO: 1967), produz 

desenhos a cores para flâmulas comemorativas, bem como elabora diplomas e 

certificados com tintas especiais prata e dourada. Encomenda da então 

Comissão Organizadora e Executiva das Comemorações do Tricentenário da 

Restauração Pernambucana, representante do Governo do Estado. 

Figura 26 – Peças comemorativas do ano do Tricentenário da Restauração Pernambucana (1954).

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE.
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Ainda no acervo do APEJE, há cópias de armas e brasões traduzidas 

em uma cor por Bandeira, como os de Pedro Alvares Cabral, Jorge de 

Albuquerque e Duarte Coelho. Este presente nos Anais Pernambucanos. Ainda 

há cópias de ilustração para o Marco da Capitania de Pernambuco e cópia a

bico de pena de paisagem Siará, que segundo anotações é originário do livro 

Gaspar Barlaeus – Nederlandsch Brazilië45.

3.3.7 – Concurso do escudo do Estado

De posse do APEJE, também estão os documentos sobre o concurso de 

reformulação do Escudo de Pernambuco. Foi lançado no dia 08 de novembro 

de 1946 o edital de concorrência para "apresentação de desenhos do escudo 

do Estado" 46 . No corpo do mesmo, seguem as sugestões enviadas em 

documento pelo Secretário Perpétuo do Instituto Arqueológico Histórico e 

Geográfico Pernambucano, Mario Melo, no dia 28 de outubro do mesmo ano. O 

documento tece comentários elogiosos pela iniciativa e em seguida propõe 

uma série de ajustes, de acordo com as regras da Heráldica. Foram eles: o

reajuste da forma principal do escudo, uma vez que a origem do atual seria 

"polaca", nada tendo a ver a Polônia com o Brasil; o leão, segundo a carta é 

uma referência ao primeiro donatário da capitania, Duarte Coelho, cujas armas

possuem o leão passante, e não em repouso como seria o atual; seria prudente 

também inserir as datas da colonização (1535) e da restauração 

Pernambucana (1654). Em caso de falta de espaço, sugeriu-se que estas 

substituíssem as já existentes 1824 (primeira constituição, marco da 

independência) e 1889 (república); por último seria importante "determinar, no 

campo do escudo, de acordo com a Heráldica, os metais e os esmaltes".

Houve 8 cartas inscritas. Bandeira figura como a oitava carta recebida, e teria 

sido o único a enviar duas propostas distintas. 

A comissão julgadora do certame formada por Mario Carneiro do Rêgo 

Melo (Mario Melo) como presidente e relator, José Maria Carneiro de 

Albuquerque e Melo, e Baltazar da Câmara, relata ter inicialmente recebido os 

9 projetos. Destes, eliminou 7, ficando com dois, sendo um do Rei D'armas

��������������������������������������������������������
45 Publicação de 1647 com imagens de mapas e paisagens, impressos a partir de matrizes de metal. 
Encomendada por Mauricio de Nassau, para fins de registro de suas ações no solo brasileiro. 
46 Cf.: Documentos do Concurso do Escudo do Estado de Pernambuco – Setor de Iconografia e 
Cartografia/APEJE. Rua Imperial, 1069. São José.
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(cognome de Luiz Loureiro) e outro de Bandeira (Fig. 28). Terminaram por 

optar pela versão de Bandeira, por se aproximar mais do escudo então em uso,

e ter contemplado os ajustes heráldicos com maior coerência. Assim segue a 

descrição do escudo vencedor:

Modificada a forma para o tipo francês, adotado por Portugal, a 
que temos prêsa nossa origem, sobrepôsto o leão passante de 
púrpura armado de outro, das armas do nosso primeiro 
donatário; o sol nascente em sua verdadeira posição heráldica; 
simbolizados, em bordadura, por estrêlas em campo vermelho, 
os atuais oitenta-e-cinco municípios do Estado; mais 
expressivos os desenhos da cana de açúcar e do ramo de 
algodão, ligados por uma faixa azul-branca da bandeira 
republicana de 1817, adotada como símbolo regional […]. O
escudo escolhido deve ter a seguinte leitura, de acôrdo com a 
Heráldica: 

"De prata, com um arrecife natural, carregado dum castelo e 
dum farol; chefe de azul com um sol nascente; bordadura de 
goles carregada de 85 estrêlas de oiro. Timbrado por leão 
passante de púrpura, armado de oiro"

Circundam o escudo uma cana de açúcar e um ramo de 
algodão, juntos por fita azul-branca, com os algarismos de oiro 
1535, 1654, 1710, 1817 (MÁRIO CARNEIRO DO REGO 
MELO, JOSÉ MARIA C. DE ALBUQUERQUE E MELO, E 
BALTAZAR DA CÂMARA: 06 de janeiro, de 1947)47.

Por último, a comissão delibera que seja cobrado do vencedor, então 

Bandeira, que formule uma versão em uma cor para “servir de timbre”, e que 

também seja dado um prêmio ao segundo colocado. As decisões são acatadas 

e, em 31 de janeiro de 1947, é assinado um ofício pelo interventor federal para 

que seja entregue a quantia de mil cruzeiros a Luiz Loureiro (Rei D’armas). E

em 14 de janeiro de 1947, o Diário Oficial48, em nota do Secretário do Governo 

Edmundo Dantés de Araújo, registra a escolha da versão reformulada de 

Bandeira pela comissão. Aparentemente, as decisões seriam acatadas. O

escudo escolhido pela comissão, seria utilizado. Porém o que percebemos foi 

que o escudo então aprovado pela comissão não foi o que passou a ser usado 

pelo Governo. Teria sido o outro enviado por Bandeira, que seria basicamente 

um redesenho da vigente forma polaca, inclusive com as datas em uso (1710, 

1817, 1824, 1889).

��������������������������������������������������������
47 Cf.: Documentos do Concurso do Escudo do Estado de Pernambuco – Setor de Iconografia e 
Cartografia/APEJE. Rua Imperial, 1069. São José. 
48 Cf.: Idem.�
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Em diploma criado para as comemorações do Tricentenário da 

Restauração Pernambucana, datado de 1954 (Fig. 29), o próprio Bandeira 

ilustra a parte superior com o que seria o antigo brasão, que continuaria a ser 

utilizado. Outra evidência de que o brasão aprovado não seria o que seguiu 

sendo utilizado é que, pela descrição da comissão, este teria 85 estrelas em 

torno de sua forma. Estas representando os até então 85 municípios do 

Estado, não constam em mesmo número do escudo que passa a ser utilizado

após o concurso.

Figura 28 - Escudos do Rei D’armas (01) e Manoel Bandeira (02).

Fonte: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE.
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Portanto, o resultado do concurso não foi efetivado. Várias perguntas 

pairam a partir destes documentos. A começar pela história do primeiro brasão

do Estado. Quem o teria desenhado, e quais motivos o fizeram usar a forma 

polonesa ao invés do formato adotado por Portugal. Segundo o site oficial do 

Governo de Pernambuco49, esta foi idealizada pelos revolucionários de 1817. E

só foi instituída por Manuel Antônio Pereira Borba durante sua gestão,  entre 

1915 e 1919. E por fim, por que o brasão aprovado não teria sido 

implementado, ou porque Bandeira teria enviado as duas propostas, sendo a 

não aprovada pelo concurso (mas, de fato utilizada) somente um redesenho do 

brasão já em uso (Fig 29-03).

Figura 29 - Escudos de Pernambuco: revista Pernambuco Illustrado – 1928 (03); Diploma da Medalha 

Pernambucana de Mérito – 1954 (04).

Fontes: Setor de Iconografia e Cartografia/APEJE; Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche 
Knopf – Fundaj; Acervo de Obras Raras  BPE.

3.3.8 - Selos, escudos e marcas

Ainda no acervo particular de sua família, encontramos outros dados 

interessantes de sua produção. Entre o livro de recortes e algumas pastas de 
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49 Cf.: http://www.pe.gov.br/conheca/simbolos
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folhas soltas, encontramos o Selo Pró-Matre. Usado como um selo normal para 

chancelar documentos oficiais, todo o dinheiro arrecadado com a sua venda

seria revertido aos fundos do Conselho Feminino da Maternidade. Foi 

autorizado por ato especial do Interventor Carlos de Lima Cavalcanti50. Até 

então por todo o material pesquisado, este teria sido o primeiro trabalho 

realizado por Bandeira diretamente ao Governo do Estado de Pernambuco.

Figura 30 - Selo Pró-Matre, e estudos: marca do Museu do Açúcar, marca da Rádio Olinda e Ex-Libris.

Fonte: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira

��������������������������������������������������������
50 Cf.: Diario da manhã, 07 de novembro de 1931.
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Encontramos também alguns estudos para o concurso de reformulação do 

escudo do Estado de Pernambuco, visto anteriormente. Nestes esboços em 

contorno, há a indicação das cores e das tintas especiais dourada e prata.

Estes nos ajudaram a identificar em meio às pastas avulsas da coleção Manoel 

Bandeira do APEJE as duas versões originais de escudo que o artista enviou 

para o concurso mencionado acima. Outro material encontrado foi um estudo 

da bandeira de Pernambuco. Esta também continha indicações das cores do 

arco íris bem como onde seriam as aplicações em ouro, além de referências 

básicas de proporção entre as partes da bandeira. Segundo o site oficial do 

Governo de Pernambuco51, esta foi idealizada pelos revolucionários de 1817. E

só foi instituída por Manuel Antônio Pereira Borba durante sua gestão, entre 

1915 e 1919. Estes estudos apontam uma prática comum à época e que 

duraria por mais algum tempo até a chegada do micro computador. Eram feitos 

esboços com as indicações para que as “artes” fossem enviadas à finalização, 

de acordo com o processo de reprodução a que fosse submetida. Além destes 

a assinatura do Museu do Açúcar, e um estudo de marca para a Rádio Olinda

(Fig. 30).

3.3.9 - Atividade pericial

No acervo familiar, há também documentos que nos atestam o 

reconhecimento profissional que M. Bandeira havia alcançado. São laudos 

periciais, em que ele se mostra capacitado a emitir pareceres em duas 

situações distintas. Em 06 de outubro de 1950, Bandeira emitiu um laudo em 

que apontaria a ocorrência de plágio sobre a tela de seu contemporâneo 

Baltazar da Câmara intitulada “Feira Sertaneja”, em que uma empresa

Carvalho e Cia. teria encomendado sua versão para um painel de cerâmica. O

outro caso foi um processo movido pela União Federal contra a Sociedade de 

Moagens do Recife Ltda. A reclamante solicitou a perícia de Bandeira para 

atestar que a trepidação causada pelos motores, e a fuligem que emitiam as 

chaminés dos moinhos estariam deteriorando o patrimônio da Igreja de São

Pedro dos Clérigos, em que Bandeira se mostra favorável à transferência da 

fábrica daquelas imediações. 

��������������������������������������������������������
51 Cf.: http://www.pe.gov.br/conheca/simbolos
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Bandeira também produzia levantamentos arquitetônicos, como o que 

realizou em 1944, da Capela de Nossa Senhora da Conceição da Jaqueira, a 

pedido do Iphan. E também realizou em 1952 levantamento arquitetônico 

completo da casa Número 624 da rua Benfica, Bairro da Madalena (SOUZA 

RODRIGUES: 2008). Conhecida como Sítio Barroca. Entre 1960 e 1961, fez o 

levantamento gráfico-descritivo do Engenho Aurora, sob encomenda do Museu 

do Açúcar. Foram 5 desenhos a bico de pena sobre vegetal para descrever o 

funcionamento do engenho. "A almajarra movia a bestas que, impulsionando a 

moenda, extrai o caldo; este, após o cozimento, será purgado na casa de 

purgar em forma de pão de açúcar" (CAVALCANTI: 1982).

Ao completar 56 anos, e depois de um ano afastado de suas atividades 

por causa de uma trombose cerebral, tem exposição de 60 desenhos realizada 

pelo amigo Jordão Emerenciano, nas dependências do Arquivo Público. Seria 

então sua primeira individual. Voltando às atividades, tem um ano produtivo, 

com ilustrações para O lobishomen da porteira velha, livro de Mario Griz, em 

1956. Bandeira, segundo Jordão Emerenciano (1967) teria produzido 

elementos gráficos para dezenas de outras publicações, que incluem o livro 

Novas Estórias do Gama, de João Vasconcelos em 1959. Bandeira falece no 

dia 3 de março de 1964, de forma repentina52. Seu enterro teria se realizado na

presença de poucas pessoas entre familiares e amigos mais próximos. Gilberto 

Freyre assim escreveu:

O Recife, que costuma ser tão hostil ou tão indiferente aos 
seus grandes filhos, enquanto vivos, e resgatar-se desse feio 
pecado sepultando-os de modo consagrador, deixou com
Manoel Bandeira de cumprir esse estranho fado de cidade 
ingrata com os vivos e generosa apenas com os que morrem. 
(…) A cidade não foi informada do fato. Deixou, assim, de 
resgatar-se do pecado de sua indiferença para com o seu 
artista que tanto fez para imortalizá-la, fixando-a em desenhos 
e em aquarelas que, como os óleos de Teles e Fedora e os 
murais de Lula e de Brennand, hão de durar séculos, aspectos 
da sua paisagem e flagrantes de sua vida na primeira metade 
do século XIX (FREYRE, Diario de Pernambuco: 8 de março de 
1964).

Em dezembro de 1966, esta homenagem póstuma veio com a 

inauguração da rua “Pintor Manoel Bandeira”, em Olinda. Em seguida, foi 

��������������������������������������������������������
52 Segundo relatos de Maria do Carmo Bandeira.
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inaugurada a Escola Estadual Pintor Manoel Bandeira, no Bairro Novo, Olinda.

Há também uma pequena rua no Derby com seu nome, sem haver maiores 

notícias sobre quando de sua inauguração.

3.4 - Designer de seu tempo

Nesta subseção damos um fechamento ao capítulo, observando dois 

aspectos de sua trajetória profissional. Elencamos uma possível rede de 

contatos que Bandeira teria cultivado, entre seus primeiros trabalhos para 

Gilberto Freyre e as frequentes colaborações para o Museu do Açúcar, em sua 

última década de vida. Para tanto, pontuamos alguns aspectos das entrelinhas 

da documentação levantada, entre dados biográficos, matérias de jornal, e sua 

própria produção. E em seguida, observamos em três momentos distintos 

como seria reconhecido o artista Manoel Bandeira. Traçamos este panorama 

entre matérias de jornal e de revista, prefácios de catálogos, e outras

publicações sobre o artista. Dividimos em três períodos: dos finais dos anos 

1930 até meados da década de 1960; no começo dos anos 1980, quando já 

havia certo distanciamento de seu momento histórico; e nos anos 2000, com 

referencias recentes entre registros de sua trajetória como artista independente 

e artista gráfico, e obras que se utilizam de seu legado como referência de uma 

iconografia pernambucana.

3.4.1 – clientes e redes de serviço

Seu primeiro grande trabalho teria sido então O Livro do Nordeste

(1925), com o qual teria adquirido certo reconhecimento. Foi convidado por 

Freyre, que acompanhava seu trabalho desde a Revista do Norte53. Também 

teria sido um convite de Freyre para que ilustrasse as páginas da edição 

especial d’O Jornal para Pernambuco (EMERENCIANO: 1967). E a partir daí, 

teria sido convidado para ilustrar as edições de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Nos anos 1930, inicia uma proximidade grande com os órgãos do Estado. 

Trabalhou para o jornal diário A Província entre os anos de 1928 e 1930. A

publicação periódica apoiou a candidatura, e continuou defendendo os 

interesses do governo de Estácio de Albuquerque Coimbra, que durou de 1926 

��������������������������������������������������������
53 Freyre comenta em sua matéria sobre a morte de Bandeira o conhecimento de suas colaborações para 
o periódico de Albuquerque e Melo (EMERENCIANO, 1967).
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a 1930 (NASCIMENTO: 1966). Bandeira teria colaborado para o Estado no 

mesmo período em que Gilberto Freyre, ora seu “padrinho” profissional, foi 

Oficial de Gabinete de Coimbra (HERKENHOFF: 2006). Além disso, o próprio 

Manoel Bandeira comenta que teria colaborado para o jornal diário durante o 

mandato de Coimbra54, nos denotando alguma relação entre os fatos. 

O mandato seguinte foi o de Carlos de Lima Cavalcanti, entre 1930 e 

1937. A partir desta década Bandeira passou a colaborar tanto para os jornais 

e periódicos do Grupo Lima Cavalcanti (Diário da Manhã, diário da Tarde, 

revista P’ra Você, Anuários de Pernambuco, revista Brazil Novo), como para o 

Governo do Estado, como já comentado nos trabalhos da seção 3.3. Com a 

fundação do Arquivo Público Estadual em 1945, Bandeira passa a ser assíduo 

colaborador, a começar pelo escudo da instituição. Já teria realizado o selo 

Pró-Matre e algumas cenografias para estandes do Governo na década 

anterior. Ilustrou também os mapas dos monumentos históricos e artísticos, 

todos da década de 1940. E a partir de então, manteve uma estreita relação

com o APEJE, principalmente pela boa relação com seu diretor, então Jordão 

Emerenciano.

Maria do Carmo Bandeira nos relatou que ele fazia muitos trabalhos 

para o Governo, e principalmente entre 1951 e 1952, período em que 

Agamenon Magalhães governou o Estado. Segundo Maria do Carmo, a mãe de 

Bandeira seria Magalhães, e por isso ele teria algum parentesco com 

Agamenon. A maior evidência de sua estreita e boa relação com o Governo é a

Medalha Pernambucana de Mérito de Prata que teria recebido, pelos serviços 

prestados. Não se sabe a data exata do acontecimento, pois a carta com a qual 

tivemos contato no acervo de sua família não registrava. Presume-se que foi 

entre 1959 e 1962, período em que seu amigo Jordão Emerenciano foi o Chefe 

da casa Civil do Estado, durante a gestão de Cid Sampaio55, de acordo com 

assinatura e função registradas no documento.

��������������������������������������������������������
54 Em documento datilografado de posse de sua família.
55 Cf.: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_
content&view=article&id=761&Itemid=1 (Em 2012).
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Figura 31 - Carta de convite da comenda da medalha de prata, e carta de boas festas da Família Imperial.

Fonte: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira.

Além do Governo, o próprio Grupo Lima Cavalcanti, mencionado 

anteriormente, foi um dos maiores clientes de Bandeira. Ao menos entre 1930 

e 1936, Bandeira teria colaborado para praticamente todas as publicações do 

grupo. Tem contato também com outros jornais. Publica ilustrações no Diario 

de Pernambuco, no Jornal do Commercio, e no Jornal de Alagoas. Em sua 

última década, também colaborou intensamente para o Museu do Açúcar, 

documentando em bicos de pena e óleos a cultura canavieira do Estado. Para 

o mesmo produziu medalha e certificado para o Prêmio Moinho Recife56 .

Bandeira também colaborou para órgãos do Governo Federal, como para o 

Ministério da Educação e Saúde. E em 1962, recebe da Família Imperial um 

cartão de boas festas, um indício de seu reconhecimento por esforços 

empreendidos em nível nacional.

Percebemos por estes apontamentos sobre suas redes de articulação, que 

Bandeira conseguia manter um bom relacionamento em diversas instâncias. 

Tanto com os grandes grupos de comunicação como posteriormente com a

indústria da cana. E em vários momentos de sua trajetória, manteve um 
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56 Cf.: (BELTRÃO) Manoel Bandeira e a sua arte do desenvolvimento, Diario de Pernambuco - pagina 6: 
09/08/1963.
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contato próximo com os governos, principalmente na esfera estadual. Também 

foi evidenciado nos parágrafos anteriores que Bandeira chega a alcançar

projeção nacional. Logo, tal qual levantado na subseção 3.1.1, sobre sua 

relação com o Liceu, Bandeira manteve um comportamento social e 

profissional que buscava preservar o seu espaço junto às esferas de poder, 

mesmo entre a alternância de governos. E mesmo entre o meio jornalístico, em 

que há sempre a tensão da concorrência, Bandeira parecia ter um livre trânsito.

Um comportamento que se identifica em muito com o observado junto ao grupo 

fundador do Liceu de Artes e Ofícios, ao longo de sua trajetória.

Logo encontramos espaço para nossa afirmação, de que Bandeira teria

cultuado os valores propagados pelo grupo de artífices. Tanto pela prática de 

diálogo aberto e fluente com diversas camadas e instâncias de poder, como 

pela preservação da imagem de um profissional que cultuava valores como o

extremo apuro técnico das habilidades projetuais, associado a qualidades 

artísticas.

3.4.2 – Artista, ilustrador, designer

Como seria Bandeira reconhecido pelo conjunto social de sua época? 

Não há um mapeamento efetivo no sentido de se levantar tudo o que poderá 

ter sido escrito a respeito de M. Bandeira até hoje. Esta é apenas uma revisão 

a partir do que se encontrou, prioritariamente entre matérias de jornal e

publicações, ou produzidas em Pernambuco, ou sobre aspectos do Estado. Há 

matérias de jornal desde os finais da década de 1930, até o começo dos 1960.

Boa parte compilada no catálogo organizado por Jordão Emerenciano em

1967. Na década de 1980, encontramos textos de Eduardo Bezerra Cavalcanti

(1982), José Cláudio (1983), Waldemar Valente (1984) e uma matéria escrita 

por Mauro Mota (1984). Por último alguns de seus trabalhos observados por 

Chico Homem de Melo (2011), Souza Rodrigues (2008) e ponderações a partir 

da representatividade de sua obra em meio às páginas do catálogo da 

exposição Pernambuco Moderno, organizado por Paulo Herkenhoff (2006).

Dos finais dos anos 1930 até meados da década de 50, as menções ao 

seu trabalho podem ser sintetizadas pelo depoimento de seu amigo homônimo, 

o poeta Manuel Bandeira. Em suas Crônicas da Província do Brasil (1937), ele

enaltece suas habilidades de artista documental. Destaca as ilustrações para 
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as edições d'O Jornal e assim comenta: 

Manoel Bandeira desenha a bico de pena e faz aquarelas. Mas 
é sobretudo no desenho à pena que reside a sua maior força. 
[…] qualidades que o tornaram intérprete por excelência dos 
velhos aspectos da arquitetura colonial,  - velhas ruas, velhas 
casas, velhas pedras. O Recife da lingueta, Olinda, Igaraçu, 
Salvador, Ouro Perto, Mariana, Sabará, São João D’el-Rei 
assistem na arte do desenhista pernambucano com o mesmo 
misterioso sortilégio da realidade (BANDEIRA, apud
EMERENCIANO: 1967).

No mesmo período, há matérias elogiosas sobre seus painéis para os

estandes de Pernambuco nas exposições nacionais. E no começo da década 

de 40, encontramos uma nota sobre o mapa da Guerra Holandesa, em que 

suas habilidades como cartógrafo são enaltecidas junto à parceria com José

Maria de Albuquerque e Melo. Nos finais desta década, aparecem os primeiros 

vultos do Álbum do Recife. Seria inteiramente desenhado e escrito por 

Bandeira. Para o público que o enaltecia como artista maior do registro realista 

de monumentos, esta poderia ter sido sua obra monumental. Um compêndio 

autoral de cerca de 100 ilustrações documentais, participante da 

interdependência dos processos técnicos da indústria gráfica. Este também 

poderia ser uma interface entre seus mundos. Um marco que não existiu na

sua trajetória. E por hora adormece no acervo familiar57.

Na década de 50, encontramos as mesmas referências recorrentes. 

Bandeira é o artista que documenta com maestria as tradições histórico-

religiosas de Pernambuco58. A "arte do desenvolvimento". Assim classifica Luiz 

Beltrão a produção de Bandeira, em matéria de 196359. Esta era dedicada de 

fato à promoção do Prêmio Moinho Recife, cujos certificado e medalha foram

desenhados por Bandeira. Em momento de reconhecimento de sua obra 

documental, M. Bandeira seria mencionado como um dos grandes 

responsáveis pelo registro em traços do espírito da sociedade açucareira. Ao 

mesmo tempo que um experiente desenhista industrial dotado de erudição em 

seu ofício, teria conhecimentos da heráldica e numismática. Ainda Segundo 

Beltrão, sua obra prima seria uma pintura a óleo do altar-mor da Igreja da 
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57 Mostramos no próximo capítulo (seção 4.1) imagens do que seria o álbum, e uma relação com as 
demais obras documentais de Bandeira.
58 Cf.: Jornal do Commercio, 24 de agosto de 1951.
59 Cf.: Diario de Pernambuco, 09 de agosto de 1963.



�100

Madre de Deus, terminada em 1960. Um discurso montado sobre valores 

interessantes ao perfil do prêmio e seu público. Ao mesmo tempo, uma visão 

sobre um profissional multifacetado. Bandeira teria habilidades técnicas do 

desenho industrial, além do domínio erudito de técnicas artísticas. 

Na mesma década, após sua morte, Gilberto Freyre 60 constata a

recorrente ingratidão da cidade para com seus filhos mais caros. E classifica 

Bandeira como o maior artista do desenho de valor documental61 .  Seus 

retratos de personalidades, como o de Getúlio Vargas, e uma certa arte 

pictórica são elencados em algumas das notas e matérias. Porém, com maior 

frequência, ele ainda seria o artista “fixador da glória, do passado e do 

regionalismo de Pernambuco” (apud EMERENCIANO: 1967)62.

Ainda em 1973, em matéria do Celpe Jornal63, Tenório Amorim Filho o 

classifica como o bom e velho artista documental. Todo o seu legado para a 

imprensa periódica, como as capas, propagandas e ilustrações para a revista 

P'ra Você e para os Annuários de Pernambuco, até sua morte, não teriam 

qualquer importância. Como uma expressão "menor", não merecedora de 

comentário em meio aos seus méritos reconhecidos.

Na chegada dos anos 1980, Waldemar Valente (1984) dá conta de 

reproduzir a aura do artista documental e pintor de aquarelas e óleos. Em um 

caminho parecido, mas um pouco diferente na abordagem, José Claudio

prefacia obra de 1983 sobre Bandeira. A publicação editada pelo Arquivo 

Público (agora) Jordão Emerenciano Desenhos de Manoel Bandeira: Originais 

do Arquivo Público Jordão Emerenciano (1983). O coloca como um artista 

injustiçado à sua época:

Ele será o retraído, o tímido, o reacionário que não alimenta 
sonhos de ninguém, e no máximo podia ser respeitado como 
um perfeito artesão: mas isso para um candidato a artista 
daquela época, era um bem absolutamente desprezível [...] um
artista estável, prudente como Manoel Bandeira,  era a anti-
arte, era contra quem devíamo-nos bater, acrescentando-se a 
isso o fato de ele não ser participante, de não fazer arte social, 
e em vez de falar de retirantes como Portinari, sonhar com os 
casarões antigos; de nos seus desenhos a figura humana 
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60 Cf.: Diario de Pernambuco, 8 de março de 1964.
61 Cf.: Idem.
62 Cf.: Idem.
63 Empresa herdeira da Pernambuco Tramways.
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aparecer como evocações de um cenário antigo (CLAUDIO: 
1983).

Ainda segundo José Claudio, Bandeira seria o artista inocente, e não 

seria vinculado a qualquer grupo ou escola artística. Claudio faz então uma 

conexão inesperada com Aloísio Magalhães. Haveria esta influencia da

produção anacrônica e inocente de Bandeira, sobre o artista plástico, designer 

e gestor cultural. Recortes de ilustrações de cajus na parede da casa de 

Aloísio. O exercício litográfico do álbum de Olinda e as práticas gráficas que 

findam n’O Gráfico Amador. Influências internacionais e o olhar regional,

aspectos entre memória e cultura. Parte destas, herdadas das vivências na

oficina da Revista do Norte, fonte em que ambos beberam. A visão de José

Claudio se apresenta aparentemente conflituosa, diante de um legado que não 

o seria palatável num primeiro momento. Transparece de início uma relação 

ambivalente de sua geração, posterior à de Bandeira, ao arquétipo do artista 

documental. Ao mesmo tempo que se aprofunda em suas origens, para 

enxergar méritos importantes em Bandeira. Estes relacionados à função de sua 

arte como mediadora dos valores culturais para o meio gráfico. Mauro Mota 

segue a linha do artista documental, para apresentar a publicação de 1983 à

imprensa64. Numa visão mais engessada que o prefácio propriamente dito.

O artista plástico seria então, além do pintor de atelier, o 
ilustrador por excelência, o caricaturista, o capista, o cartógrafo; 
também o cenógrafo, o programador visual e o decorador 
(CAVALCANTI: 1982).

Em 1982, acontece uma exposição retrospectiva da obra de Bandeira. A 

Fundação Joaquim Nabuco a realiza, entre obras herdadas do Museu do 

Açúcar e algumas emprestadas do APEJE. Uma panorâmica que se propunha 

a ampliar o olhar sobre sua importância, buscando compreender também em 

que cenário Bandeira estava inserido. Em seu texto de apresentação da 

exposição Manoel Bandeira, desenhos e pinturas, realizada entre 16 de junho e 

08 de julho daquele ano, Eduardo Bezerra Cavalcanti comenta então, sobre um

cenário possível de interseção mútua entre as artes plásticas e artes gráficas.

Pontua que a gravura e o desenho sempre estiveram do lado da imprensa e da 

literatura. Nos apresenta, já na década de 80 uma visão mais ampla e clara 
��������������������������������������������������������
64 Cf.: MOTA, Manoel Bandeira e José Claudio: Diario de Pernambuco, 19 de agosto de 1984.
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sobre o cenário das atividades de um artista do começo do século. Haveria um 

certo despojamento entre os ambientes, que os permitiria transitar com certa 

fluidez entre artes gráficas e artes plásticas. Entre a xilogravura de Dila65 e

demais influências, das chamadas artes decorativas66 por exemplo, Cavalcanti 

elabora um cenário até então invisível entre as matérias de jornal e textos 

consultados. Somam-se as possibilidades e contingências da produção 

comercial à vida do artista, de forma natural. Enquadra Bandeira neste cenário,

em que desenvolveria um estilo autóctone (CAVALCANTI: 1982). Chega a 

descrever de forma direta alguns de seus caminhos gráficos, demonstrando a 

interação presente em seu trabalho, entre regionalismos, modernismos e

demais condições temporais e técnicas. O olhar de Cavalcanti não se preocupa 

em anular os outros. Soma os cenários ao universo do então artista 

“eminentemente documental” e “de forte veio regionalista”.

Em mais um pulo de 20 anos, encontramos registros da obra de 

Bandeira no compêndio sobre a arte do começo do século. Nesta cronologia 

com dados biográficos, destacam-se em maior parte as ações no meio artístico 

do grupo dos independentes 67 . No catálogo da exposição Pernambuco 

Moderno, realizada em 2006, Paulo Herkenhoff traça um panorama inicial 

sobre o modernismo em Pernambuco. Acompanham textos de Mário Helio

sobre literatura, e de José Luis da Mota Menezes, sobre arquitetura. Entre o 

ambiente artístico e algumas conexões entre os campos, a publicação é muito 

ilustrada. Há pinturas de Bandeira, bem como de seus contemporâneos, como 

o garanhuense Luiz Jardim. Há também imagens da Revista do Norte, entre 

capas e vinhetas de J. Ranulpho e de Bandeira. Neste contexto, a obra artística 

de Bandeira aparece como um traço regionalista aos olhos de Mário de 

Andrade 68 . E por outro caminho, nos denota também o seu caráter 

iconográfico. De uma certa representação das ideias do determinado cenário,

pelas próprias divagações de Herkenhoff (2006). Este estabelece uma relação 

entre as ideias modernistas e o regionalismo pernambucano, a partir da livre 

interpretação de um conjunto de capa e folha de rosto desenhados por 
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65 Cf.: Seção 2.1.
66 Cf.: Capítulo 2.
67 Cf.: SOUZA RODRIGUES, O Grupo dos Independentes: 2008.
68 Assim nos leva a crer Herkenhoff, quando comenta sobre a coleção Mário de Andrade e o seu 
“modernismo ideal” para Pernambuco. 
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Bandeira. Nos denota a importância dada por Herkenhoff, à expressão gráfica 

de Bandeira, quando da necessidade de nos explicar o modernismo em 

Pernambuco. Uma importante síntese histórica de ideias, comportamentos e 

identidade cultural.

Em sua Linha do Tempo do Design Gráfico Brasileiro, Homem de Melo (2011) 

se propõe a mostrar um grande panorama de manifestações gráficas 

brasileiras divididas em décadas, que vão de 1808 a 1999. Organiza o fio 

condutor em uma macroperiodização, dividida em 4 grandes momentos. Estes, 

norteados por relações entre as tecnologias gráficas e linguagens visuais. 

Homem de Melo então propõe um mapeamento apenas, a partir da trajetória 

das linguagens encontradas. Sob este foco, nos trás o que até então não havia 

sido contemplado pela imprensa ou mostras da obra de Bandeira: as suas 

colaborações para os Anuários de Pernambuco (1934, 1935 e 1936) e revista 

P’ra Você (1932 a 1933). Ele também mostra a capa de Poemas Escolhidos,

cuja linguagem de composição muito se assemelha a algumas das capas da 

P’ra Você. A partir deste conjunto, ventila o encontro do abstrato com o 

figurativo, do orgânico com o geométrico. É uma visão totalmente distinta das 

demais encontradas. Principalmente pelo destaque de um conjunto do trabalho 

de Bandeira até então sem qualquer reconhecimento. Valoriza um conjunto de 

expressividade forte e de traços abstratos e sintéticos. Que pouco teriam a ver

com o conceito do artista técnico e de valor documental.

Seria primeiro um artista cuja função de registro da cultura canavieira e 

dos monumentos, teria seu lugar junto ao interesse de certos grupos sociais. 

José Claudio nos mostra a sua visão crítica sobre sua arte dita inocente, ao 

mesmo tempo que o enaltece como um importante fixador da memória 

pernambucana, tendo influenciado figuras como Aloísio Magalhães. 

Em visão complementar, Bezerra Cavalcanti nos apresenta um cenário 

em que Bandeira seria um fruto de seu meio, bem como outros nomes 

mencionados como Tomás Santa Rosa e Oswaldo Goeldi. Seria parte de sua 

realidade a interação natural entre os elementos do que se convencionou dividir 

em artes gráficas e artes plásticas. Deste livre trânsito surgiriam novas 

linguagens visuais, entre os regionalismos e os ecos industriais e urbanos.

Logo, como em qualquer cenário artístico, a relação com os processos técnicos 
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seria um ponto de partida e um fim. Estes, junto às linguagens de origens 

diversas, como a xilogravura de Dila, e o Art Déco de Cassandre. 

As referências de Bandeira chegam aos tempos mais atuais carregando 

seu lastro mais sedimentado de artista documental regionalista, com novos 

olhares sobre suas atividades para a indústria gráfica. Já está instituída a 

atividade do Design no Brasil, embora com seus vácuos na História. Em um 

primeiro momento, a visão sobre o mesmo montante de obras documentais 

toma um caminho iconográfico mais amplo. Sua importância como fixador de 

ideias e de uma realidade na História do Estado se estabelece, ao passo que 

sua pintura à sua época liberal continua regionalista. Por último e finalmente, 

uma parte injustiçada de seu trabalho vem à tona. Expressões abstratas e 

sintéticas, diametralmente opostas ao estilo documental. Um exemplo de 

linguagem gráfica que fundia escolas artísticas vanguardistas a regionalismos,

em seu momento histórico. Talvez um traço cujo valor seus historiadores não 

quisessem creditar a Bandeira. Tal qual no “modernismo ideal” de Mario de 

Andrade 69 . Esperamos complementar esta visão com as ponderações do

capítulo seguinte. Por enquanto, fica claro que há uma relação entre o

distanciamento temporal entre o período produtivo do artista, e as leituras 

sobre sua obra. Uma mudança paulatina que parece não excluir em seu caso, 

os conceitos anteriores. Assim como hoje ele ganha espaço como um pretenso 

designer gráfico, continua notabilizado como artista de valor documental. Neste 

processo, há que se considerar que o ensino oficial do Design no Brasil

começou a tomar forma exatamente quatro anos antes do falecimento de 

Bandeira. E se deu justamente num processo de certa negação de sua própria 

memória. Comentamos mais na conclusão.

��������������������������������������������������������

69 Ver seção 3.2 – O artista liberal.
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Manoel Bandeira reuniu ao longo de pouco menos de 5 décadas (de 

1915 a 1960), uma obra de volume e qualidade. Em sua produção dedicada à

indústria gráfica local, encontramos relações diretas com práticas de Design 

Gráfico. Uma atividade que, à sua época, se dedicou a solucionar problemas 

de ordem técnica e criativa, traduzindo informações de forma visual ao suporte 

impresso. Seria difícil classificar o trabalho de Bandeira em alguns poucos 

estilos, numa visão por demais restrita do montante de sua obra. No entanto, 

percebemos em sua produção alguns processos gráficos recorrentes. Como 

que conjuntos de estilos de traços que caracterizam alguns padrões de 

composição. Estes, utilizados para documentar, ilustrar, e solucionar demais 

problemas de organização de informação. Optamos por mapear estas

características formais que identificamos no todo de seu trabalho. Estas, ora se 

repetem, ora se transformam ao longo de sua produção. Também dialogam

entre si e com outras tendências de sua contemporaneidade.

São então, partes de um conjunto de soluções desenvolvidas por

Bandeira, para traduzir à forma gráfica as demandas a ele encomendadas. Um

diálogo de mão dupla entre os processos técnicos e criativos do artista, e as 

limitações e recursos dispostos pelas tecnologias gráficas, em meio ao

processo produtivo de cada uma delas. No caso de Bandeira, acreditamos que 

contribuiu muito neste processo a sua formação técnica no Liceu, e seu ímpeto 

autodidata para o desenho a bico de pena. Neste conjunto, os traços de função 

documental, os traços em forma de entalhes e as composições com reservas 

de cor são os tipos de composições que se sobressaem. Elaboramos então,

uma relação de critérios para serem observados no material coletado, 

considerando características formais  (dimensões, forma da mancha gráfica, 

elementos de composição da forma, cores); funções dos elementos (vinheta, 

capa, ilustração, infográfico, propaganda); e temática das composições 

(paisagens, vegetação típica, indústria, monumentos, figuras humanas, 

brasões, etc.). A partir destes, colhemos resultados sobre estas soluções 

gráficas encontradas pelo artista.
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4.1 - O traço documental

Denominado desta forma pelo seu uso mais corrente, este conjunto de 

soluções gráficas foi o que mais notabilizou a trajetória profissional de Bandeira

até os finais da década de 1960. Bandeira até a data de sua morte foi 

considerado por muitos “o maior mestre brasileiro do desenho de valor 

documental”70. Bandeira possuía o domínio absoluto sobre o bico de pena e

nanquim. Uma das técnicas mais utilizadas com este equipamento se chama 

desenho a traço71. É um estilo com vasta aplicação nos tipos de ilustração, cujo

processo de transposição para o processo gráfico é econômico e de fácil

reprodução. Neste, deve-se simplificar as manchas e traços, para traduzir as 

formas e volumes a partir do esboço a lápis72. A partir desta, M. Bandeira 

traduziu para o preto sobre o branco monumentos históricos e artísticos, bem 

como descreveu equipamentos e artefatos da cultura local, produziu vinhetas e 

capitulares para livros e revistas, e bustos de personalidades. Se baseia na 

construção da forma por meio de poucos contornos que delimitam base,

seguido de conjuntos de traços contínuos paralelos e/ou cruzados. Estes

auxiliam na criação de manchas sobre a forma, as hachuras (Fig. 31). Estas 

denotam as noções de volume, luz e sombra, bem como as relações dos 

planos da composição.

Figura 32 – tipos básicos de hachuras.

Fontes: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira; FREIXAS, Carlos. Arte e técnica do desenho a 
bico de pena. São Paulo: 2007; M. RAMOS - PONTILHISMO/STIPPLING ART. In: 
http://pontilhismo.com.br/?page_id=7#!prettyPhoto

��������������������������������������������������������
70 Comentou Gilberto Freyre, sobre a repercussão do conjunto de ilustrações para o Livro do Nordeste. 
Emerenciano, Alguns Desenhos de Manoel Bandeira para o Arquivo Público Estadual, 1967.
71 Freixas, Carlos. Arte e técnica do desenho a bico de pena, 2007.
72 Idem
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Além do desenho a traço, vemos nos desenhos de traço documental de 

Bandeira a presença de outra técnica: o pontilhismo (Fig. 31). Esta substitui os 

traços contínuos por aglomerados de pontos, mais, ou menos próximos uns 

dos outros, transmitindo as noções de claro e escuro, bem como a volumetria 

sobre as formas. Elencamos três momentos específicos da produção de 

Manoel Bandeira para observar o uso do conjunto de traços documentais. São 

o conjunto de ilustrações e vinhetas para O Livro do Nordeste (1925), os 

desenhos, descrições técnicas e o mapa produzidos para Olinda: 2o guia

prático, histórico e sentimental Cidade Brasileira (1939), e seus esboços e 

ilustrações para a sua obra inacabada, o Álbum do Recife. São boas 

representações de uma possível evolução, ou apenas sínteses da sua técnica 

mais apurada com variações estilísticas.

O Livro do Nordeste teria sido o trabalho que impulsionou a carreira de 

Bandeira(Fig 8). Nesta publicação, Bandeira desenvolve também capa e 

cabeçalho. Este com inicial “DP” no centro marca todas as páginas dedicadas 

aos textos, mantendo um padrão junto ao tipo do título e as quarto colunas 

fixas de texto. Há poucas variações deste conjunto. Bandeira então ilustra

igrejas, antigos arcos, engenhos, janelas antigas e a renda local, além dos

bustos como o de Oliveira Lima e pequenas vinhetas figurativas (Fig. 8, 33, 34).

Há ainda uma série de cabeçalhos e vinhetas sem sua assinatura, o que nos 

levou a não considerá-los na observação.

Linhas pouco retilíneas, na maioria de forma irregular entre espessuras 

grossas e finas. Estas são mais usadas para preenchimentos que para 

contornos, com a exceção das pequenas vinhetas, em que o contorno sintetiza 

facilmente sua forma. A composição dos cenários e monumentos é bem 

elaborada com boa noção de perspectiva, descrevendo-os com fidelidade,

apesar dos traços de uma forma geral mais despojados. Vale ressaltar o 

quanto a má impressão, duramente criticada por Freyre, prejudicou a qualidade 

da publicação como um todo.
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Figura 33 – O Livro do Nordeste (1925) Vinhetas temáticas; busto de Coronel Carlos Lyra e retrato 
de Dom Vital. 

Fonte: Acervo de Obras Raras  BPE.
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Figura 34 – Ilustrações documentais da Torre Malakoff (01); Igreja do Carmo (02); Igarassu (03); varanda 
da Igreja de São Pedro dos Clérigos (04).

Fonte: Acervo de Obras Raras  BPE.

No guia de Olinda73 , Bandeira segue um estilo mais apurado para 

desenhar igrejas, armas, bordados, escudos e bustos. Neste conjunto elabora 

as noções de volume com o recurso do pontilhismo, se valendo do traço 

paralelo em poucos detalhes. Quase que não se utiliza de contornos também. 

A Perspectiva representada em alguns desenhos parece ter sido 

geometricamente distorcida em favor da apresentação clara do frontispício das 

��������������������������������������������������������
73 Olinda: 2o guia prático, histórico e sentimental Cidade Brasileira (1939)
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arquiteturas, como o caso do desenho que descreve a vista da Igreja de São 

Pedro. 

Figura 35 – Imagens do Guia Prático de Olinda (1939).

Fonte: Acervo de Obras Raras  BPE.
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Figura 36 – Imagens do Guia Prático de Olinda (1939).

Fonte: Acervo de Obras Raras  BPE.

Bandeira também realiza a composição da capa, a vinheta principal 

(cabeçalho) e as capitulares (Fig. 36). Este conjunto possui estilo 

completamente diferente do documental, com formas sintéticas, ausência total
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de contornos e preenchimentos chapados em até 3 cores. Uma solução que,

mais à frente, veremos que Bandeira já vinha desenvolvendo.

Figura 37 – Elementos com reservas de cor e formas sintéticas: Capa, capitulares e vinheta.

Fonte: Acervo de Obras Raras BPE.

Bandeira ainda produz para este material um mapa descritivo do sítio 

histórico de Olinda, e levantamentos gráfico-descritivos de embarcações (Fig.

37), com pranchas adicionais dos elementos desenhados fielmente. 
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Figura 38 – Ilustrações descritivas.

Fonte: Acervo de Obras Raras  BPE.

No guia de Olinda, o traço documental de Bandeira parece encontrar 

com o bico de pena aspectos que denotam as texturas como algo de valor 

histórico, como se a casca do coqueiro, as paredes antigas e rugosas dos 
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monumentos e a trama grossa das velas das jangadas, tivessem algo as nos 

dizer entre suas relações formais que denotam volumetrias, e o processo do 

tempo.

Por último, observamos o que viria a ser publicado como o Álbum do 

Recife (Fig. 38, 39, 40). Bandeira já comentava a seu respeito desde 194774.

Também produziria os textos, sendo uma obra unicamente de sua autoria, a 

ser lançada em 195175. O mesmo não saiu de seu ateliê, sem haver mais 

informações sobre porque teria parado sua produção. Na pasta que contém as 

folhas com os esboços e obras em processo, há diversos estágios, desde os 

contornos leves das formas a grafite, passando pelo detalhamento de luz e 

volumetria ainda a lápis (Fig. 40), até a sua finalização a nanquim, quando as 

nuances em tons de cinza do grafite aos pontos tomam nova forma pelo 

contraste puro do preto sobre o papel rugoso (Fig. 38). Através deste conjunto, 

foi possível perceber como seria todo o processo de execução do artista. O

pontilhismo se encontra com as hachuras de traços paralelos ou cruzados, de 

forma harmônica e bem mais apurada. Há ausência quase que total de 

contornos definindo formas. Com detalhismo extremo, e bom controle de claros 

e escuros, Bandeira estrutura bem as perspectivas, respeitando o desenho das 

ruas. Seu estilo que convencionamos chamar de documental teria sem dúvidas 

um estilo muito próprio. Com caraterística marcante nas representações de 

volume e relações de claro e escuro. 

Ainda encontramos um conjunto de ilustrações de função documental na 

publicação Sugestões em torno do Museu de Antropologia do Instituto Joaquim 

Nabuco de Pesquisas Sociais, de 1960. Nestas, o barro de mestre Vitalino 

encontra espaço junto a ilustrações de ex-votos e outros utensílios de madeira. 

Suas texturas são representadas pelo acabamento mais sintético para o barro 

e com ranhuras detalhadas para a madeira (Fig. 41), mostrando a preocupação 

de Bandeira com a descrição formal incluindo seu material, ao mesmo tempo

que consegue traduzir com fidelidade os traços de ambas as esculturas. 

��������������������������������������������������������
74 Diario de Pernambuco, Seção Coisas da Cidade, 29 de julho de 1947. 
75 Jornal do Commercio, 30 de abril de 1950.
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Figura 39 – Ilustrações do que seria o Álbum do Recife. Detalhes com partes ainda em grafite. Estilo 
documental apurado entre pontilhismos e hachuras detalhadas.

Fonte: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira.
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Figura 40 – Ilustração do que seria o Álbum do Recife. Detalhe maior em que faltaria pouco para finalizar 
a nanquim.

Fonte: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira.
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Figura 41 – Ilustrações do que seria o Álbum do Recife. Detalhes das obras em processo: Etapas de 
esboço de contornos, e posterior preenchimentos, ainda a grafite. Obras em processo de finalização em 
nanquim, com partes em grafite.

Fonte: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira.
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Figura 42 – Comparação entre a forma de representação de artesanato em madeira (01) e barro (02).

Fonte: Acervo familiar Maria do Carmo Bandeira.

Portanto, observa-se que os recursos característicos no que 

denominamos o seu traço documental são o desenho a traço e o pontilhismo, 

com pouco uso com contorno para delimitação da forma. Há também uma

fidelidade característica do desenho de observação, em que se busca transmitir 

de forma realista os aspectos formais como a perspectiva, a luz, e as formas do 

conjunto da composição.

4.1.1 - Os bustos

Em sua produção de função documental, também se destaca uma série 

de bustos. Tais como os de Gandhi, Getúlio Vargas, Castro Alves, e F. A. 

Pereira da Costa.
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Figura 43 – Bustos de Gandhi, Getúlio Vargas, Castro Alves, e F. A. Pereira da Costa.

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj

Mantém-se o rigor para a descrição da forma, com uma solução 

baseada no desenho a traço. Esta tem um conjunto mais sintético, com 

alternância entre manchas e composição de hachuras de poucas linhas, que 

são irregulares em sua espessura de uma extremidade a outra, porém com 

uma fluidez de grande rigor. Seria uma transição para o próximo recurso 

observado.
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4.2 - O traço de entalhes

É denominado de entalhes pela semelhança formal com os sulcos 

entalhados na madeira, no processo de produção da matriz xilográfica, típica

da literatura de cordel, Nordeste do Brasil (Seção 2.1). A pouca presença de 

contorno como recurso de delimitação da forma também é observada. Há

ideias de movimento e iluminação, pela intensidade, sentidos, e disposição de

conjuntos de traços (entalhes) sobre o plano de composição. Esta solução é

encontrada em meio às ilustrações do livro O Lobishomem da Porteira Velha,

de 1956, nos contos e ilustrações da revista Pr’a Você (1932-1933), em 

elementos de composição como vinhetas e capas do Anuários de Pernambuco 

para 1934, 35, e 36 (Fig. 12) e na colaboração de Bandeira para a Revista de 

Garanhuns (Fig. 14), 1930. Identificamos três caminhos entre os elementos 

encontrados: os de formas mais gestuais (Fig. 43), de formas mais sintéticas e 

geométricas, e os de traços mais longilíneos.

Figura 44 – Traço de entalhes gestual

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj

No caminho gestual, as formas possuem, entre as características já 

mencionadas, distorções propositadas no seu conjunto, bem como as formas 

dos entalhes mais espessas em sua maioria. 
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Figura 45 – Traço de entalhes geométricos.

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj

O caminho geométrico de entalhes valoriza a composição entre retas, 

vértices e curvas, que dão origem a um padrão recorrente de formas mais 

sintéticas. Se encontra basicamente nas páginas dos anuários para 1934, 35 e 

36, e foi observado em recente artigo76. Neste, entre outros elementos, os 

cabeçalhos (Fig. 44) com temas de frutas e vegetações típicas do Estado

apontam essas características.

��������������������������������������������������������
76 The design of Manoel Bandeira: a historical view of periodicals in the 1930’s in Pernambuco 
CAVALCANTE, Sebastião A., BARRETO CAMPELLO, Silvio.
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Figura 46 – Traço de entalhes longilíneos

Fontes: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj; Acervo familiar Maria do 
Carmo Bandeira.
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O chamado caminho longilíneo se denomina desta forma por serem 

basicamente figuras humanas, em que os entalhes que formam a composição 

são longos e em sua maioria levemente curvados. Nos remete ao desenho de 

moda e em alguns casos a tendências modernistas e Art Déco, por sugestões 

de padrões geométricos nas roupas e demais preenchimentos das figuras. A 

exemplo do desenho da mulher negra dançando (Fig. 45), que guarda certa 

semelhança formal com o Selo Pró-Matre (Fig. 30).

Como vimos até então, desde os recursos do traço documental e o estilo 

desenvolvido no mesmo para a ilustração de bustos de personalidades, 

Bandeira segue adaptando estilos para desenvolver este traço de entalhes. 

Estes transitam entre a gestualidade, o desenho de figuras longilíneas e certa 

geometrização das formas. Seria enfim, uma série de derivações de sua 

primeira fase de ilustração documental e bustos, com a liberdade de formas

mais despojadas de rigor formal. Nestas se percebe influências da xilogravura 

típica da região Nordeste (Seção 2.1), como também de referências 

modernistas e Art Déco (Capítulo 2).

4.3 – Composições com reservas de cor

O primeiro trabalho para a imprensa periódica local apontado pelas 

fontes bibliográficas, também foi o primeiro em que Bandeira fez uso de mais 

de uma cor. Em 8 de outubro de 1923 sai a edição número um da Revista do 

Norte77. A capa é uma ilustração do então ministro Oliveira Lima (Fig. 7). Nesta, 

há uma série de sobreposições de cor, uso de contornos e de semitons na 

definição de volumes e demais relações entre figura e fundo. Houve também

uma ilustração publicada no número um da segunda fase da revista, em 1926, 

em que Bandeira ilustra um poema de Joaquim Cardozo com formas sintéticas

e  detalhes em amarelo. Porém, Não seriam exemplos do que aqui chamamos 

de composição com reservas de cor. Estas surgem a partir da década de 1930 

em sua produção. E em comum em suas formas há o caráter da síntese 

gráfica. Este se traduz pelo uso de cores para formar os planos, distinção de 

formas e volumetrias da composição; pelas manchas em tons de cor uniformes;

��������������������������������������������������������
77 Nascimento, 1982. História da Imprensa de Pernambuco, Volume 8.
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pela ausência de contornos, ou presença dos mesmos pela ausência de tinta; e

o quase nulo uso de hachuras ou pontilhismos. 

Figura 47 – Capas da Revista P’ra Você entre 1932 e 1933. 

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj.
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As primeiras manifestações deste recurso seriam vistas nas revistas P’ra 

Você, a partir da edição de outubro de 1932. Nestas, Bandeira já assumiria um 

estilo ainda não visto em seu trabalho. Formas abstratas (Fig. 13, 47, 49)

também vistas na capa do livro Poemas Escolhidos, de Jorge de Lima, dos 

finais de 1932. Estas foram recentemente observadas na Linha do tempo do 

design gráfico no Brasil78. Também segue o caminho da síntese o cabeçalho 

do livro de 1939 dedicado a Olinda, bem como estudos de ilustrações 

encontrados no acervo de sua família.

Figura 48 - Infográficos do Annuario de Pernambuco para 1935.

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj.

Num caminho próximo, mais geométrico, também podem se juntar os 

infográficos do Anuário de Pernambuco para 1935, em que linhas retas e 

formas mais geométricas representam produtos da terra como manga e cana-

de-açúcar.

Há outro grupo de composições com cores, em que há pouca

preocupação com a fidelidade documental dos cenários e objetos. Distorções 

de formas e o pouco cuidado com a perspectiva ganham expressão. Se 

relacionam com os já mencionados traços de entalhes mais gestuais, como 

mencionado na sessão 4.2. Estes aparecem em algumas capas da revista P’ra 

Você, e nas capas dos Anuários de Pernambuco para 1935 e 1936, bem como 

em algumas de suas vinhetas e cabeçalhos.

Durante o final da década de 1930 até meados da década seguinte, 

Bandeira produziu capa, vinhetas e capitulares para o livro de Freyre Olinda: 2o

guia prático, histórico e sentimental Cidade Brasileira (1939) (Fig. 36), e realiza 

uma série de mapas de monumentos históricos para as cidades de Olinda e 

��������������������������������������������������������
78 I. Melo, Chico Homem de. II. Ramos, Elaine. 2011. São Paulo, Cosac Naify.
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Goiana em 1940, Recife, em 1945, além de mais um, específico sobre o 

período de guerra contra os holandeses em 1941 (Fig. 19, 20, 21, 22).

Figura 49 – Mais exemplos de reservas de cor: ilustrações da P’ra Você com características longilíneas, e
vinhetas com composição típica de reserva de cor, apesar de monocromáticas.

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj.
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Figura 50 – Ilustrações com reserva de cor. Annuario de Pernambuco para 1936.

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj.

Neste conjunto se denota o uso das reservas de cor com uma 

propriedade e acabamento primorosos. Bandeira traduz em sínteses gráficas

uma série de elementos da vegetação, igrejas, escudos e demais figuras antes 

exercitadas em detalhes realistas do chamado desenho de traço documental.

Há fidelidade sob a forma e as noções de perspectiva entre os planos. Na

ilustração de capa do guia de Olinda, as cores preta e roxa são usadas para 

preencher as manchas gráficas em perspectiva, do que seriam as sombras e 

áreas sem incidência de luz. O suficiente para representar a forma da igreja.

Figura 51 – Propagandas com reservas de cor para os Annuarios de Pernambuco para 1934, 35 e 36.

Fonte: Acervo de Obras Raras/Biblioteca Blanche Knopf – Fundaj.
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Ainda em meio à P’ra Você, encontramos algumas ilustrações com 

semelhanças formais ao caminho longilíneo (Fig. 49), observado no traço de 

entalhes. Ainda há as propagandas desenvolvidas por Bandeira para as 

edições dos Anuários de Pernambuco para 1934 e 36. Estas terminam por 

mesclar uma série de estilos mais figurativos, absorvendo também traços Art 

Déco, com destaque para as propagandas do Lloyd Brasileiro, que muito se 

assemelham ao cartaz L’atlantique (1931), de A. M. Cassandre (1901 – 1968),

ilustrador de origem russa, radicado na França79.

Subdividindo nestes conjuntos, percebemos que Bandeira, em vista da 

oportunidade dos recursos de cores, soube adaptar bem os seus caminhos

desenvolvidos para o uso de cores: o Figurativo gestual, o longilíneo para 

figuras humanas, o geométrico/modernista, o de função documental. Estes, 

como estruturas básicas, foram usados de acordo com as oportunidades e

funções. Os últimos conjuntos observados mostram, senão uma evolução de 

seu trabalho, uma capacidade patente de transitar entre diversos processos 

criativos e estilos, obtendo diálogos de influências regionais e internacionais de 

forma fluida e com muita qualidade.

��������������������������������������������������������
79 MOURON, R. 2000. Site Officiel A.M.Cassandre par Roland Mouron, Avant-droit unique. <
www.cassandre.fr> (last accessed 28/04/12)
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Tínhamos como objetivo desta pesquisa levantar um panorama da 

trajetória profissional de Manoel Bandeira. A partir de um montante de sua 

produção dedicada a demandas para a indústria gráfica, nos deparamos com 

recorrências de linguagens associadas a certos recursos gráficos. A partir de 

então, complementamos a pesquisa com uma categorização destes. 

Procuramos também nos aproximar de seu período histórico, bem como 

compreender como seu trabalho seria reconhecido por este conjunto social. 

Percebemos que em seu período, o todo de seu legado não teria sido 

evidenciado de forma coerente. Sua arte documental, e seu comportamento 

pouco arrojado nas artes plásticas, o teriam forjado uma imagem que não 

favoreceria à valorização de suas manifestações mais conectadas com as 

tendências modernistas e seus formalismos. Soma-se o fato de muitas de suas 

“obras” serem parte integrante de publicações periódicas. Então, objetos cujo 

valor por assim dizer artístico seria próximo do nulo. Além do conceito vigente 

que relacionava o artista gráfico às artes aplicadas. Logo, uma arte menor.

A partir da leitura desenvolvida na seção 3.4, nos fica claro que houve 

outro elemento dificultador desta visão mais ampla em seu momento: desde os 

anos 1930, até os anos 2000, a abordagem sobre seu trabalho se amplia e se 

modifica. Acontece em consonância com a consequente transformação das 

atividades: desde o conceito do artista mecânico e o artista liberal, passando 

pelo artista plástico e artista gráfico, para finalmente surgir a figura do designer

gráfico. Este termina por circunscrever em sua atividade, conceitos que se 

transformam desde o surgimento das primeiras manifestações gráficas. Tais 

como noções de projeto, de linguagens gráficas, de atividades comerciais sob 

demanda de mercado, e dos próprios processos técnicos de produção gráfica. 

Sob este olhar, a produção de Bandeira, e suas atividades profissionais 

são, de fato, um manancial de informações valiosas. No acervo familiar, há

registros de esboços com indicações de cores e detalhes formais. uma forma 

de envio de artes para a finalização, que perdurou até os tempos da tecnologia 

Offset, antes do computador. Sobre a mesma situação, Maria do Carmo 

Bandeira, em que em um de seus projetos, teria enviado para um colaborador 

inserir as legendas em um mapa, já pronto. O colaborador rasura a legenda. 
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Bandeira não hesita e rasga o original para começar do zero. Ainda relembra

Tenório Amorim Filho80, momentos em seu atelier, um amplo espaço, Bandeira 

recebia neste vários colaboradores de uma só vez, afim de dar conta das 

demandas encomendadas. Os relatos nos demonstram que Bandeira tinha a 

prática de planejar as etapas de seu trabalho. E em alguns casos, também 

coordenava o trabalho de terceiros. Propunha o planejamento da execução do 

esboço à arte final, a partir da divisão de tarefas específicas. 

Some-se a esta constatação, o fato de Bandeira ter criado suas próprias 

linguagens gráficas. Em torno de processos técnico-criativos que o auxiliavam 

na solução dos problemas de organização de informação. Como elencado no 

capítulo 4, Bandeira tinha a habilidade de transitar entre alguns estilos de 

desenho e composição, dos mais complexos e rebuscados, aos mais sintéticos 

ou gestuais. E seria capaz de mediá-los de acordo com os recursos gráficos 

dispostos, bem como a liberdade criativa de cada trabalho. De posse destas 

conclusões sobre seu ofício, podemos inicialmente afirmar de forma categórica

que, nas primeiras décadas do século XX em Pernambuco já existiam práticas 

de Design relacionadas à indústria gráfica local. E o artista Manoel Bandeira é

então um exemplo patente deste cenário. Logo, as informações colhidas e 

analisadas nos responderam as questões sobre o trabalho de Bandeira, nos 

dando uma noção clara e aprofundada de seu legado para as artes gráficas do 

Estado.

Parte desta noção nos elucida sobre o caráter universal de seu trabalho.

Embora muitos dos temas que desenvolveu tivessem uma matriz regional, sua 

capacidade de diálogo constante com as influencias externas é patente. 

Bandeira, criou um arcabouço gráfico capaz de transitar fluentemente entre as 

mais diversas tendências formais circundantes a sua contemporaneidade. 

Talvez a maior demonstração de que, além de possível, unir o regional ao 

internacional, o tradicional com o moderno, seja o caminho de se pensar algo 

novo e original. 

Além da trajetória de Bandeira, descobrimos que existe ao menos 

algumas dezenas de nomes de profissionais como ele. Estes dedicavam seu 

talento às artes gráficas, tanto quanto nosso pesquisado. Um cenário que 

��������������������������������������������������������
80 Cf.: Celpe Jornal, 1973. 
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envolve também um montante considerável de periódicos ilustrados. Um ponto 

de partida para novos estudos.

Fomos um pouco além do foco de nosso objeto e extraímos outras 

considerações do bojo desta pesquisa. Elencamos também três momentos 

históricos, afim de extrair algumas divagações. O primeiro é a Semana de Arte 

Moderna de 1922. O evento marcou o intenso momento de articulação das 

linguagens artísticas em torno das ideias de Mario e Oswald de Andrade, sobre 

o modernismo no Brasil. Ruptura com a arte acadêmica, novas ideias voltadas 

para interação com a cultura brasileira e um novo olhar sobre os cânones 

sociais. Deste processo foram excluídos os caricaturistas, importantes 

tradutores e críticos da vida cotidiana dos grandes centros. Vetores visuais do 

humor e sátira aos modelos sociais vigentes81.

Em outro momento, data da instalação da Escola de Bellas Artes de

Pernambuco, a partir de 19 de dezembro de 1932. Uma matéria publicada no 

Anuário de Pernambuco para 1934 dava conta de seu caráter “inédito”.

Montaria os primeiros cursos no Estado dedicados às chamadas artes liberais.

Neste comentário, se ignorava completamente a existência anterior do Liceu de 

Artes e Ofícios. Havia pelo menos 80 anos que a experiência que culminou no 

Liceu, já existia com o nome de Sociedade das Artes Mecânicas e Liberais.

Este artigo usa algumas palavras como renovação e progresso, para justificar o

esforço em torno da instalação da Escola de Bellas Artes em Recife82.

O último momento marca a década de 60, quando da fundação da 

Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) no ano de 1962, Rio de Janeiro.

Seria sua proposta toda montada segundo as bases pedagógicas e ideológicas 

da Escola de Ulm. Um modelo estranho às referencias nacionais, bem como 

distante das peculiaridades de nossa cultura material das artes gráficas. Logo, 

todas as experiências anteriores de ensino e prática das artes aplicadas no 

Brasil teriam sido relegadas ao esquecimento. Souza Leite (2008) então

comenta sobre um hiato conceitual entre o ofício do Design e a sociedade 

brasileira, como consequência deste processo de importação e

esquecimento83.

��������������������������������������������������������
81 Cf.: Capítulo 2 – Modernidade e indústria gráfica em Pernambuco.
82 Cf.: Subseção 3.1.1.
83 Cf.: Idem.
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Entre estes três momentos percebe-se alguns padrões. A posição 

desfavorável em que se encontrava o universo das artes aplicadas/artes 

gráficas. Nos três casos descritos, há uma clara desqualificação desta classe,

quando da exclusão dos processos de dita “renovação”. Seja pelo 

esquecimento de suas práticas profissionais ou de ensino, seja pelo não 

reconhecimento de sua importância para o meio cultural e artístico de sua 

época. Há também uma prática de valorização do novo (o moderno, a arte 

erudita, o Design) diretamente relacionada à desvalorização do que seria o 

velho (as experiências anteriores, a memória das práticas gráficas),

desmerecendo a iminente importância do seu legado. Por último, a prática da 

reposição pura e simples de um conceito pelo outro. Uma necessidade de se 

estabelecer uma ambivalência. Não haveria a possibilidade de se estabelecer 

uma visão complementar, e coerente com a ideia da memória de uma atividade 

como um bem precioso. Esta seria absolutamente desimportante. São 

argumentos merecedores de aprofundamentos maiores, para discussões 

posteriores.

O todo da pesquisa também nos alerta para os pontos circundantes às 

práticas gráficas, como as tecnologias de impressão. Histórias que ainda têm 

muito o que serem levantadas em nosso Estado sob a ótica do Design. Em 

específico a Autotipia, tecnologia de reprodução fotomecânica de matriz 

relevográfica em metal. O uso do chamado Clichê para estampar imagens, foi 

observado nas publicações periódicas consultadas desde as primeiras décadas 

do século XX no Estado. Sobre a chamada clicheria84, portanto, ainda pouco se 

sabe. Desde os arranjos produtivos, suas origens e práticas técnicas, é preciso 

uma pesquisa mais ampla e aprofundada sobre sua trajetória.

Descobrimos também na prática de pesquisa nos acervos documentais 

um ofício a mais para a prática do Design. Ainda há muito o que ser reescrito, e 

aprofundado sobre nossa memória gráfica. Uma vasta produção de artefatos e 

um cenário de profissionais, bem como de oficinas gráficas e publicações a

serem pesquisados. De forma que destacamos aqui a importância fundamental

do campo de pesquisa em memória para a atividade do Design. Como uma 

prática constante, e não pontual, de revisitar suas referencias, seus valores e 

��������������������������������������������������������
84 A prática de produção da matriz pelo processo da autotipia, para posterior gravação das imagens em 
prelos tipográficos.
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seus possíveis caminhos. Acreditamos ser desta forma que se alcançam as 

verdadeiras inovações. Em uma lógica de complementaridade, é necessário 

revisitar o passado para compreender e repensar o presente. Desta forma, 

ressaltamos a importância de investimentos em pesquisa, na preservação e

organização dos bens documentais, e no incentivo aos acervos documentais.
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