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Resumo

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a presença da litografia comercial no 

Recife durante o século XX, especialmente entre as décadas de 1930 a 1960, 

quando o processo passa a ser gradualmente substituído por sua vertente 

tecnológica mais avançada, o processo off-set de impressão.

Paralelamente a essa importante novidade, o Recife apresentaria, 

naquele período, uma intensa e profícua produção de impressos litográficos que 

parece indicar a empresa litográfica como importante braço das artes gráficas locais. 

A fim de compreender esse contexto, este trabalho se vale de fontes impressas e 

iconográficas para reconstruir parte dessa história, tentando identificar e trazer à 

tona não apenas essa produção, ou seja, os próprios impressos litografados, como 

também detalhes sobre a presença da indústria litográfica na capital pernambucana.

Assim, o trabalho se propõe a apresentar informações inéditas como 

nomes de litografias, localizações, serviços gráficos oferecidos, principais clientes 

entre outros assuntos que envolvam o tema central. 

Com isso o estudo pretende contribuir para o conhecimento e 

enriquecimento da história gráfica local, tema da mais alta importância para a 

história do design pernambucano e brasileiro

Palavras-Chave: indústria litográfica; história do design; impressos efêmeros; 

Recife.
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Abstract

The research aims to investigate the presence of commercial lithography in Recife at 

the XX century, specially between the 30ʼs and 60ʼs decades, when the process 

starts to be gradually replaced by a most advanced technological slope, the 

lithographic off-set process of printing.

Simultaneously to this important novelty, Recife would present, in that 

moment, an intense and fruitful lithographic production which seems to indicate the

presence of lithographic print as an important branch of the local graphic arts. Aiming 

to comprehend this context, this work takes foundation at iconographic and printed 

collections to recreate part of this history, trying to identify and bring to light not only 

this production, the lithographic prints itselves, but also details about the lithographic 

industry presence in Recife

Therefore, this research proposes to present unpublished information 

such as, name of lithographs, locations, offered services, main clients and other 

subjects that involve the main point of study.

As a result, the study intends to contribute to the improvement of the 

local graphic history, a theme of the highest importance to Pernambuco and Brazilian 

design history.

Keywords: lithographic industry; design history; ephemera, Recife.
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Introdução

A história gráfica Pernambucana tem início tardiamente mesmo quando comparada 

em termos dos territórios de domínio português1. Atraso, contudo, muito mais 

relacionado ao empenho da Coroa em manipular suas colônias do que a um 

desconhecimento ou desinteresse local.

Prova disso é o primeiro texto impresso no Recife: o manifesto 

revolucionário denominado o Preciso, datado de 1817, apenas alguns anos após a 

instalação da Imprensa Régia e seu virtual monopólio de impressão, que duraria até 

1822.

Superando esse início tortuoso se seguiria uma rica e abundante 

produção de jornais, pasquins, livros, revistas e toda sorte de efêmeros, que 

representa a sofisticação tecnológica e artística tão característica da indústria gráfica 

pernambucana.

É ligada a essa inovação tecnológica que se apresenta ao Recife, já na 

primeira metade do século XIX, a técnica de impressão “considerada por alguns 

contemporâneos pelo menos tão revolucionária no seu impacto social, senão mais, 

do que a própria invenção da imprensa” (CARDOSO, 2004) e que assinalaria boa 

parte da história gráfica brasileira: a litografia. 

Litografia e indústria gráfica em Pernambuco

Se províncias como Bahia e Minas Gerais instalaram oficinas tipográficas 

anteriormente a Pernambuco (CUNHA LIMA, 1997), o mesmo não se daria com a 

litografia. O Recife foi a primeira cidade provinciana brasileira a conhecê-la, só 

ficando atrás do Rio de Janeiro (FERREIRA, 1994). Em relação à Europa o atraso foi 

de apenas 30 anos desde sua invenção por Aloys Senefelder, em 1796, e menos de 

10 anos após a publicação do seminal tratado Vollstandiges Lehrbuch der 

�������������������������������������������������������������
1 Portugal sempre se utilizou da imprensa como estratégia colonialista. Em 1513, uma impressora foi 
enviada para a Etiópia para ajudar nas atividades missionárias daquele país; em 1556 a imprensa foi 
introduzida na Índia; em 1558 padres jesuístas imprimiam na China; o mesmo se daria no Japão, 
entre 1590 e 1614, quando o cristianismo foi banido daquele país. (CUNHA LIMA, 1997)
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Steindruckery, de 1818, onde as bases da técnica e suas aplicações são explicadas 

(BARRETO CAMPELLO et al., 2008).

Em 1827, o suíço Alberto Secretan executava a primeira litografia 

conhecida do estado, nomeada Vista do Farol e do interior do Porto de Pernambuco 

tomada do Poço (FERREZ, 1984). Alguns anos depois, em 28 de março de 1831, 

aparece nas páginas do Diário de Pernambuco, a oferta de “uma litografia nova com 

pedra e todos os mais pertences, por preço cômodo” (FERREIRA, 1994).

A história da litografia em Pernambuco, desde a primeira metade do 

século XIX, tomaria dois caminhos: o “artístico” — com as estampas e as vistas 

panorâmicas — e o comercial — com as primeiras oficinas no Estado. Embora muito 

comumente esses dois caminhos se entremeassem, é especificamente o aspecto da 

litografia comercial que interessa a este estudo.

Antes de chegar ao século XX, já consolidada como o mais importante 

processo de impressão, a litografia percorreria um extenso caminho em constante 

diálogo com a tipografia, que no Recife daria origem a importantes periódicos como 

O Monitor das Famílias e O Diabo a Quatro: Revista Infernal.  Revistas reveladoras 

de alto teor artístico e intelectual e de extrema importância para a sociedade da 

época.

Ao mesmo tempo, a nascente indústria nacional começava a se utilizar de 

embalagens para proteger e transportar seus produtos, e de rótulos para identificá-

los e diferenciá-los. Em Pernambuco, a indústria cigarreira de fins do século XIX é o 

exemplo mais significativo dessa tradição que – associada à litografia – estendeu-se 

até o terceiro quartel do século XX, com uma variada gama de produtos.

Além desses grupos de impressos (periódicos e rótulos), outros, efêmeros 

inclusive, permaneceram dentro da esfera da litografia e continuaram a ser 

produzidos durante quase todo o século XX por diferentes litografias localizadas no 

Recife. Esses impressos, bem como essas gráficas, seus serviços, sua história 

enfim, encontrava-se parcialmente esquecida; história essa que faz parte da história 

gráfica pernambucana, e que por sua vez é capitulo indispensável da história do 

design gráfico brasileiro. 

Assim, essa pesquisa dedica-se ao universo da litografia comercial 

recifense em sua relação com o artefato gráfico, objeto de apreciação do design, e 
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pretende com isso contribuir para o preenchimento de parte das lacunas existentes 

na historia gráfica pernambucana.

Justificativa

A presente pesquisa é um desdobramento do projeto Imagens Comerciais de 

Pernambuco, iniciado em 20062 com financiamentos e apoios institucionais do 

Sistema de Incentivo à Cultura do Estado de Pernambuco — Funcultura e do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica — CNPq/UFPE.

A riqueza do acervo e validade do projeto Imagens Comerciais de Pernambuco vêm

sendo confirmadas através de resultados animadores:

1. Geração de fontes primárias para pesquisa, como catálogos de 

cromolitografia e monocromia entregues a diversas instituições de pesquisa 

nacionais e internacionais

2. Projetos de Conclusão do curso de Design explorando o tema;

3. apresentações orais, palestras, exposições e relatórios de pesquisa;

4. publicação de artigos científicos em anais de congressos de Design;

5. criação de fontes tipográficas com base nos tipos encontrados no material 

pesquisado; 

6. publicação de livro (no prelo) sobre o tema; e

7. o presente projeto de pesquisa inserido na linha do Design da Informação no 

Mestrado em Design.

Os questionamentos feitos em decorrência das investigações do Imagens 

Comerciais de Pernambuco, juntamente com as descobertas realizadas durante a 

elaboração de monografia sobre o tema, ajudaram a dar forma a um novo trabalho, 

que se apresenta na forma da atual dissertação, enquadrada na linha de pesquisa 

Design da Informação do PPG|Design. 

Esta pesquisa faz parte também do projeto interinstitucional Memória 

gráfica brasileira: estudos comparativos de manifestações gráficas nas cidades do 
�������������������������������������������������������������
2 A pesquisa em questão é liderada pelo professor Silvio Barreto Campello, do Departamento de 
Design da UFPE.
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Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, apoiado pelo edital PROCAD 2008 da CAPES 

que estabelece parceria com os programas de pós-graduação da PUC—Rio, Centro 

Universitário SENAC—SP e UFPE, que permite o intercâmbio de pesquisadores, 

alunos de pós-graduação e bolsistas de iniciação científica no período 2008-2011.

A escolha do período para a investigação histórica levou em consideração 

as lacunas existentes na história gráfica pernambucana, especialmente no que diz 

respeito às questões da litografia; assim, a identificação dos hiatos desta história 

levou à elegibilidade das décadas de 1930 a 1960 como período tanto de importante 

produção litográfica quanto de escassez de informações sobre o assunto.

Objetivos

Os objetivos desse estudo são, de uma forma geral, reunir informações históricas e 

documentais que contribuam para o preenchimento das lacunas sobre a recente 

história gráfica pernambucana e da história do design gráfico local.

Assim, entre as diversas tarefas a que se dedica o trabalho as principais são:

• mapeamento das gráficas que utilizavam o processo litográfico;

• Identificação de clientes da indústria litográfica no período especificado;

• identificação de acervos e fontes de pesquisa;

• identificação de diferentes serviços oferecidos pelas litografias;

• identificação de “novos” impressos litografados, ainda não revelados ou 

catalogados; e

• Compreensão da importância daqueles artefatos para a indústria e para o 

comércio da época.

Metodologia

Devido ao teor histórico da pesquisa, optou-se por uma metodologia que se valesse 

de métodos de abordagem e investigação histórica, porém com o cuidado de pensar 

sua aplicação a objetos de design gráfico. Assim a metodologia é um híbrido de 

procedimentos advindos tanto dos métodos históricos como de posturas 

investigativas em uso corrente nas pesquisas em design. O resultado é uma 
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metodologia composta por cinco etapas principais, concebida de forma que algumas 

fases pudessem ser conduzidas concomitantemente, evitando a estagnação do 

processo.  São elas:

I. Revisão bibliográfica;

II. visitas a acervos;

III. apreciação do material coletado;

IV. intercâmbio; e 

V. elaboração da dissertação de mestrado.

I. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Essa fase da metodologia foi responsável pela identificação e análise da literatura 

disponível. O caminho seguido inicialmente foi o de busca por referências 

bibliográficas através de trabalhos semelhantes, os quais indicaram os principais 

textos e assim a pesquisa seguiu. 

De início foram estabelecidos como pontos-chave para a investigação o 

estudo da história da comunicação em Pernambuco e no Brasil e textos sobre 

processos de impressão e práticas gráficas. O que permitiu aprofundar o 

conhecimento acerca dos diferentes métodos de impressão, e assim fortalecer o 

conhecimento sobre a litografia. Parte dessa literatura já era familiar, o que facilitou 

novos avanços para a pesquisa.

A partir das delimitações sobre o tema de pesquisa definiram-se as 

frentes de busca bibliográfica que, nesta fase, privilegiou aspectos da cultura 

pernambucana e, seguindo os caminhos abertos pelas leituras supracitadas, buscou 

indícios sobre ascensão e queda da litografia no Recife e sobre a história da 

imprensa pernambucana.  Foi dada especial atenção a produções regionais e 

nacionais com viés histórico e comprometidas com o campo do design, desde 

dissertações a publicações especializadas, como artigos ou relatórios de pesquisa 

(como os publicados pelo Laboratório de Práticas gráficas do departamento de 

design da UFPE).

Um segundo momento das pesquisas bibliográficas foi marcado pela 

imersão em textos que tratavam das formas de olhar o objeto visual, ou da
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construção desse objeto nas ciências humanas. Esse momento aproximou os 

estudos da imagem aos estudos da história, ajudando a compreender o tratamento 

dado por esta àquela. No mesmo caminho valorizou-se a formação do olhar técnico, 

aquele capaz de identificar a mancha visual através de características de sua 

impressão. Essas buscas levaram a uma nova percepção sobre o material gráfico, o 

que resultou em um levantamento sobre o tratamento dado aos documentos visuais 

pela história e pela história da arte, por exemplo, comparando-os ao olhar do 

designer e o tratamento (a leitura) próprio desta área. 

De importância sem igual foram as descobertas possibilitadas pelo 

contato com os textos sobre teoria e escrita da história. Esses estudos 

proporcionaram um melhor entendimento sobre métodos de investigação histórica e 

documental, conhecimento que impactou nas leituras sobre história do design, 

forçando uma releitura crítica. A busca por textos mais sólidos sobre crítica à história 

do design levou à leitura de publicações internacionais que se mostravam em 

consonância com as questões mais atuais da crítica historiográfica. Também foi 

crucial o contato com as teorias de consumo e sua aplicação ao design que 

contribuíram, indiretamente, para um melhor juízo das questões sobre cultura 

material e sua contraparte imaterial

Não se pode deixar de falar da pesquisa paralela que aconteceu durante 

quase todo o projeto. À margem das referências bibliográficas buscou-se textos 

jornalísticos, literatura de ficção, crônicas, ensaios, enfim, material que servisse para 

enriquecer o vocabulário imagético daquela sociedade que é o Recife de outrora. 

A fase de revisão bibliográfica foi marcada também pela tentativa de manter uma 

leitura crítica dos textos.  A essa postura, adotada em diversos momentos da 

pesquisa, somou-se o contato com as recomendações de Tania Regina de Luca no 

texto História dos, nos e por meio dos periódicos (In: PINSKY, 2006), nele a autora 

versa sobre as discussões acerca da imparcialidade do conteúdo editorial enquanto 

fonte histórica e seu reflexo na história da imprensa.  Esse texto endossou a 

importância na reflexão sobre os discursos envolvidos, de uma forma geral, e a 

implicação de sua reprodução (perpetuação) para a reconstrução histórica. 
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II. VISITAS A ACERVOS

As visitas equivalem à parte da pesquisa responsável pela coleta de dados, ela 

precede e ao mesmo tempo direciona o exame que se seguirá. Para essa fase 

estruturante do trabalho contou-se com os conselhos de Carlos Bacellar (In:

PINSKY, 2006) sobre a pesquisa histórica em acervos, cujas preocupações tratam 

desde a formação da postura do futuro pesquisador em relação a acervos, incluindo 

o trato com as fontes, até dos possíveis e prováveis desencantos que envolvem 

essas visitas.

Neste trabalho as visitas consistem em etapa essencial por pelo menos 

três motivos: primeiramente por que, como se trata de passado relativamente 

recente, não se dispõe de bibliografia extensa, o que faz do material encontrado 

(iconográfico ou não) extremamente precioso e capaz de responder a inúmeras 

perguntas (as visitas revelaram também, indiretamente, bibliografia por vezes 

essencial). Em segundo lugar porque são as visitas que permitem o 

desenvolvimento de outras fases da pesquisa (através delas identifica-se a 

importância ou não dos acervos e se contribuirão para a construção do texto). Sendo 

assim as visitas, até certo ponto, definem os caminhos e contornos da pesquisa. E, 

finalmente, por que parte do material do período pesquisado continuava até o início 

dessas pesquisas sem um levantamento sistemático, assim como parte de sua 

bibliografia dispersa. Portanto, afora o rol de importâncias para o presente trabalho, 

as visitas são responsáveis por, além de sistematizar esse conhecimento, torná-lo 

acessível a futuras pesquisas. 

As visitas compreenderam o período total do mestrado, indo desde os 

primeiros meses, até o período de escrita da dissertação.

A postura seguida para as visitas pode ser resumida da seguinte forma: os locais 

inicialmente listados receberam cada um uma visita inicial. Nessa primeira visita 

fazia-se o reconhecimento e identificação do acervo. Sendo avaliado como precioso 

para as pesquisas, ele era mantido na lista (ou acrescido a esta, caso não tivesse 

sido inicialmente listado), já aqueles identificados como pouco promissores eram 

excluídos da lista. Para os acervos “selecionados” eram marcadas datas para uma 

segunda visitação. Esse agendamento foi muitas vezes definido pela disponibilidade 
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de horários de bibliotecários, historiadores ou funcionários daqueles 

estabelecimentos. Feito isso se seguiam as visitas.

Acervos do Recife

As primeiras visitas a serem feitas, ainda nos primeiros meses de pesquisa, foram 

ao acervo de matrizes litográficas do Laboratório Oficina Guaianases de Gravura 

(LOGG) da UFPE3. Esse acervo já fazia parte de pesquisas anteriores, o que 

facilitou seu acesso. Embora o potencial desse acervo já fosse conhecido, sendo 

inclusive o motor dessas pesquisas, houve o cuidado de sempre reavaliá-lo e 

compará-lo com ulteriores achados, evitando assim que caísse em estado de inércia, 

impedindo o valor da releitura e do “re-olhar”. 

Seguindo o rastro das pesquisas já realizadas com esse acervo definiram-

se outras visitas a acervos relacionados. É o caso da coleção de rótulos de cachaça 

pertencente ao Centro de Documentação e de Estudos de História Brasileira Rodrigo 

Mello Franco de Andrade (CEHIBRA) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). As 

visitas a esse acervo ocorreram em diversos momentos entre 2009 e 2011. Essas 

visitas foram de extrema importância revelando os primeiros dados concretos da 

pesquisa, relativos a nomes de gráficas, cidades e estados impressores, e cidades e 

estados consumidores das artes gráficas pernambucanas. Essa primeira fase de 

visitas foi feita baseada em informações levantadas pelo projeto Imagens Comerciais 

de Pernambuco, ligado ao Laboratório de Práticas Gráficas da UFPE. As 

publicações decorrentes dessa pesquisa formam um dos poucos documentos que 

tratam, regionalmente, do tema pesquisado.

Se essa primeira fase de visitas foi feita baseada em indicações 

bibliográficas ou utilizando algum conhecimento prévio, o mesmo não se pode dizer 

da fase seguinte de visitações. As visitas posteriores tiveram um viés investigativo e 

às vezes até intuitivo. 

�������������������������������������������������������������
3 Para fins metodológicos a totalidade desse acervo (matrizes litográficas e rótulos) será neste 
trabalho tratado como Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco, formando com os catálogos 
reimpressos a partir de suas matrizes um único material que serve como fonte iconográfica para o 
trabalho.
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A busca por outras fontes e novas pistas direcionou a pesquisa ao 

Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano. ao Museu da Cidade e à Biblioteca 

Central Blanche Knopf, esta última também ligada à Fundaj, o que resultou em 

avanços consideráveis para a pesquisa.

A Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco foi sem dúvida um dos 

acervos mais importantes para a estruturação deste trabalho. Em especial a Coleção 

Pernambucana, a seção de Obras Raras e de periódicos. Esse acervo possui além 

de periódicos diversos, produzidos por gráficas pernambucanas no período em 

estudo (muitos deles com assinatura dos artistas gráficos da época), dois 

importantes materiais que foram de suma importância para a pesquisa: os 

Indicadores Telefônicos e os Anuários de Pernambuco. Além desse material, a 

biblioteca possui em seu acervo obras sobre diversos artistas pernambucanos, 

muitos deles também artistas gráficos em algumas empresas estudadas.

Acervos do Rio de Janeiro

Graças ao projeto Memória gráfica brasileira: estudos comparativos de 

manifestações gráficas nas cidades do Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, foi 

possível visitar algumas das mais importantes instituições do Rio de Janeiro, como o 

Arquivo Nacional (AN) e a Biblioteca Nacional (BN), cujos acervos se mostraram de 

grande valia para a pesquisa do design gráfico, tendo contribuído para o melhor 

entendimento da amplitude da indústria litográfica recifense.

Além desses acervos, visitas a bibliotecas como a do Ministério da 

Fazenda e do INPI também revelaram materiais cujo valor para a história do design 

é impactante.

Destes, a BN é sem dúvida o maior repositório para o estudo das artes 

gráficas brasileiras. Do ponto de vista do presente estudo foi essencial para 

encontrar publicações que vão desde grandes trabalhos cartográficos até livros em 

edições luxuosas e limitadas, assinadas por artistas do porte de Manoel Bandeira, e 

impressos em importantes gráficas pernambucanas da época.
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III. APRECIAÇÃO DO MATERIAL COLETADO

O passo seguinte na estruturação da pesquisa vem do exame do material colhido 

nos acervos. A importância dessa fase se caracteriza pelo contato, direto ou indireto, 

com matrizes de impressão litográficas, rótulos ou embalagens do período estudado, 

mapas e outros impressos litográficos. É a partir desse material que se constrói a 

história presente neste trabalho, através destes impressos levantam-se hipóteses, 

tiram-se conclusões, avaliam-se questões ligadas a aspectos formais ou técnicos, 

entre outras problematizações.

Em complemento a esse material “principal”, há outros materiais e 

documentos que são também encontrados nesses acervos e merecem atenção. 

Jornais, revistas, livros, anuários, almanaques, ou qualquer material que revele 

alguma relação mais ou menos direta com a pesquisa e possa indicar pistas ou 

ajudar no entendimento do pensamento daquele período, colaborando para a 

reconstrução das relações entre a sociedade e os produtos de sua época.

Pode-se organizar os tipos de fontes analisadas no trabalho da seguinte 

forma:

• Fontes documentais 

• Fontes impressas 

• Fontes iconográficas  

Os acervos podem conter diferentes tipos de fontes, mesmo aqueles que 

se classificam como acervos iconográficos, podem trazer alguma documentação que 

esclareça a tramitação que envolveu a aquisição do material, por exemplo, e que por 

si só já é um documento – e de grande valia. Portanto foi importante estar atento a 

estas questões. 

Para o exame dos documentos tentou-se seguir um modelo padrão, 

também apropriado das investigações históricas. Em relação ao manuseio com os 

documentos procurou-se utilizar máscaras e luvas sempre que se tratasse de 

material deteriorado pelo tempo. Quanto às ferramentas: caderno para anotações, 

lupa, e câmera fotográfica para, quando permitido, registrar os textos mais extensos 

ou imagens importantes e raras, dessa forma foi possível digitalizar e tratar com 

maior atenção muitos dos documentos apenas disponíveis naqueles institutos de 
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pesquisa (todavia é importante observar que nos casos que se tratarem da avaliação 

da qualidade gráfica ou da análise da técnica de impressão, é preferível que a 

observação se dê diretamente com os originais, pois a imagem fotográfica não é 

capaz de preservar todas as características da impressão necessárias a uma 

fidedigna avaliação). No caso das listas telefônicas, por exemplo, foram fotografadas 

dezenas de páginas de mais de dez indicadores que traziam informações sobre a 

indústria pernambucana. Após identificados os documentos de interesse, eles eram 

catalogados em meio digital e assim as informações entre os diferentes anos e 

diferentes acervos eram cruzadas e com isso foi possível estabelecer relações entre 

gráficas locais, suas produções e relações com a produção industrial local. 

O Material encontrado nos Acervos

As primeiras investidas, por questões de familiaridade e facilidade de acesso, se

deram com o acervo de matrizes litográficas do Laboratório Oficina Guaianases de 

Gravura (LOGG) da UFPE. As pesquisas com esse acervo se iniciaram no ano de 

2006 na primeira fase da pesquisa Imagens Comerciais de Pernambuco, financiada 

pelo Funcultura e pelo CNPq/UFPE.

Durante esse projeto a metodologia incluiu seleção, catalogação, 

identificação de cores e impressão de matrizes litográficas que serviam de arquivo 

(estoque) em algumas gráficas do período final da litografia no Recife. Através desse 

material se deram os primeiros conhecimentos sobre a técnica litográfica e os 

cuidados envolvidos em sua impressão. O envolvimento direto na catalogação de 

grande número daquelas pedras permitiu também a aquisição de um conhecimento 

profundo de parte daquele acervo, que inclui rótulos de cachaça, vinhos, 

espumantes e outras bebidas alcoólicas, rótulos de cajuína, gasosa, vinagre, notas 

de câmbio de bancos, embalagem de sapatos e de manteiga, entre muitos outros. 

Graças a esse acervo foi possível observar características formais e 

técnicas além da diversidade tipológica desses rótulos, contribuindo, ao lado dos 

textos especializados, para a educação do olhar em relação às características e 

especificidades da produção litográfica. Em algumas poucas matrizes também foi 

possível identificar o nome de empresas litográficas, que ajudaram a responder uma 
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das maiores indagações dessa pesquisa: quantas e quais eram as gráficas que 

imprimiam litografia no recife entre as décadas de 1930 e 1960.

O diferencial desse acervo está na possibilidade do trato diretamente com 

a pedra litográfica, permitindo observar não apenas os produtos como também sua 

matriz de impressão, isso levou a comparações entre as duas partes e ajudou a 

entender técnicas usadas por aqueles artistas gráficos para se obter certas nuances 

de cores, visto que essas pedras apresentam as cores em separado, ou ainda 

compreender a complexidade para se conseguir tipos complexos, já que a escrita na 

pedra é feita de trás para frente. Por fim esse acervo permitiu visualizar e entender 

todo o processo de impressão, desde a matriz desenhada até o impresso final.

Outro acervo analisado, de onde saiu grande parte das aferições 

presentes no texto, foi o do CEHIBRA – Fundaj. Lá se encontra uma das maiores e 

mais importantes coleções de rótulos de aguardentes brasileiros: a Coleção 

Henrique Foréis Domingues (Almirante), contando com mais de 4.300 rótulos de 

diversos estados brasileiros, boa parte pernambucana ou impressos neste estado, e 

produzidos em litografia. Embora não haja explicitação sobre o período exato de 

impressão e circulação desses rótulos, estima-se com relativa garantia que datem 

das décadas de 1940 e 1950. A apreciação desse acervo, que apresenta também os 

documentos de sua negociação e aquisição (fontes documentais), foi direcionada no 

sentido de compará-los aos rótulos do acervo do LOGG, essa atitude permitiu a 

observação e confirmação de temas recorrentes entre eles.  A avaliação de quase 

todo o material desse acervo foi feita in loco.

Os rótulos desse acervo permitiram ainda dar continuidade à identificação 

dos nomes de gráficas que produziam impressão litográfica no Recife, visto que a 

grande maioria deles trazia em sua parte inferior esta indicação em letras miúdas.

Além dessa coleção de rótulos de cachaça, o CEHIBRA possui ainda outras 

coleções de rótulos, como a de vinhos da Fábrica paraibana Tito Silva; de rótulos de 

doces de diferentes produtores e partes do Brasil; de rótulos de Fogos de artifício; 

além da famosa Coleção Brito Alves de rótulos e embalagens de cigarros, que 

remonta ao século XIX. 

Importante acervo iconográfico visitado foi o do Museu da Cidade do 

Recife. Graças a este acervo foi possível encontrar um material cuja existência era 
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desconhecida: os mapas litografados. Esse material, inédito, apresenta datações 

que cobrem boa parte do século XX, além de trazer a assinatura dos 

estabelecimentos produtores. A visita à mapoteca da Biblioteca Nacional, no Rio de 

Janeiro, permitiu enriquecer essa fase da pesquisa pois em seu acervo foi possível 

encontrar outros mapas impressos em litografia recifenses durante o mesmo 

período. Importantes mapas litografados podem ser encontrados também no 

CEHIBRA – Fundaj.

Extenso material é possível encontrar na Biblioteca Central Blanche 

Knopf, da Fundaj4. Desse acervo observou-se a coleção de revistas ilustradas, 

material que revelou intrigantes questionamentos e constitui material suficiente para 

pesquisas posteriores.

Saindo da esfera da esfera das fontes iconográficas para entrar na de 

documentos impressos e periódicos (fontes impressas), a Biblioteca do Estado se 

apresenta a grande representante. Através de sua Coleção Pernambucana foi 

possível ter acesso a listas telefônicas, ou indicadores telefônicos como eram 

chamados na época, de diferentes anos. Foram analisados aquele referentes aos 

anos de 1930, 1946, 1949, 1951, 1956, 1958, 1959, 1960 e 1964/5. Através desses 

indicadores foi possível não apenas identificar algumas litografias (e também 

tipografias, clicherias, livrarias e gráficas), como conhecer os principais anunciantes 

daquela época. O próprio material pode ser visto como um produto gráfico do 

período estudado. Esse material foi quase totalmente fotografado e encontra-se 

digitalizado. 

A coleção de Obras Raras da Biblioteca do Estado também permitiu o

acesso a diversos periódicos em cujo interior encontram-se anúncios que dão mais 

uma vez ideia da relação entre indústria litográfica e economia da época. O acervo 

iconográfico desta coleção também reúne revistas, livros e folhetos em ótimo estado 

físico.  Outro material que se mostrou essencial para este trabalho, foram os 

Anuários Estatísticos que se avolumam na seção de periódicos da mesma biblioteca. 

Neles foi possível encontrar dados sobre desenvolvimento industrial, investimentos, 

consumo, tanto sobre a região nordeste ou Pernambuco como um todo, quanto 

�������������������������������������������������������������
4 Este acervo foi somente em parte consultado.
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sobre as indústrias, como a de bebidas e de alimentos, e especialmente sobre a 

indústria gráfica. 

IV. INTERCÂMBIO 

Os intercâmbios representaram para esse estudo tanto a possibilidade de conhecer 

acervos em outros estados, como seus métodos de catalogação, forma de 

conservação, enfim, toda a estrutura que envolve esses acervos, permitindo refletir 

sobre a importância, o valor, as diferenças e necessidades desses 

estabelecimentos. Permitiu ainda a troca de conhecimento com outros 

pesquisadores da mesma área, com diferentes visões ou abordagens, o que sem 

dúvida termina por influenciar e indicar caminhos para a pesquisa.  A possibilidade 

de expor problemas a outros professores e receber suas impressões e conselhos 

significaram, sem dúvida, experiência da mais alta importância para a pesquisa.

O intercâmbio permitiu ainda a observação de produções gráficas 

interestaduais, possibilitando visualizar influências ou características singulares e 

compará-las à produção local, já conhecida. Felizmente um impresso é capaz de 

informar mais do que o nome da gráfica e seu ano de impressão. A partir dele é 

possível tanto extrair características da técnica de impressão quanto observar a 

riqueza dos aspectos culturais fabulosamente captada, e representada, pelos 

artistas gráficos. Como mostram alguns trabalhos que se dedicam aos efêmeros 

hoje, um impresso pode conter parte da alma de um período, quer seja carregando 

os símbolos de um modernismo idealizado ou de um modelo de progresso almejado, 

ou ainda servindo como porta-vozes de discussões que não encontram espaço em 

outros meios impressos mais diretamente comprometidos com causas políticas 

dissonantes.

O intercâmbio foi feito aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde 

além da visita aos acervos especificados foi possível trocar experiências com 

pesquisadores, bolsistas e professores que desenvolvem pesquisas semelhantes.



26

V. ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Por fim, o resultado de toda essa revisão, investigação e visitas, observação do 

material, cruzamento de dados, etc., é o presente documento, que pretende 

assimilar toda essa profusão de dados e imagens e transformá-las em texto coeso e 

interpretável. 
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1.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como embasamento para este trabalho buscou-se o entendimento de conceitos, 

teorias e métodos relacionados com as três frentes que norteiam todo o trabalho, ou 

seja, da História enquanto disciplina, do Design enquanto tema de investigação 

histórica e do impresso efêmero como objeto de estudo.

1.1 - HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA

A Historiografia é, como o próprio nome indica, a parte da História responsável por 

compreender a maneira como a história foi escrita. Assim, refere-se tanto às práticas 

da escrita da História, ou seja, aos aspectos relacionados à sua metodologia, como 

à escrita da História em si, ou seja, a História da História. 

1.1.1 - Renovação da história

O início do século XX serve de fronteira entre duas formas de fazer e pensar a 

história. Data desse período uma renovação no campo da pesquisa histórica que 

além de permanecer ativa nos dias de hoje, parece se intensificar.

O modelo acadêmico de “história-científica” dominante no século XIX –

com origens nas universidades alemãs e convertido num modelo imitado no mundo 

inteiro (FONTANA, 2004) – responsável pela ênfase tenaz na dimensão política da 

sociedade e, de maneira tangencial, na “alta cultura”, receberia no final daquele 

século severas críticas. 

Por volta de 1900, as críticas à história política eram “particularmente 

agudas, e as sugestões para sua substituição bastante férteis” (BURKE, 1997: 20). 

Externamente as críticas vinham da nova disciplina, a sociologia. Auguste Comte 

ridicularizava aquilo que chamava de “insignificantes detalhes estudados 

infantilmente pela curiosidade irracional de compiladores cegos de anedotas inúteis” 

(COMTE apud BURKE, 1997: 20). Internamente, os historiadores econômicos 

parecem ter sido os opositores mais bem organizados da história política, sendo 

Marx (já no fim do século XIX), talvez, o exemplo mais significativo.
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Porém viria da França a oposição que marcaria os rumos da historiografia 

contemporânea. Partiu de Lucien Febvre e Marc Bloch a iniciativa de publicar, a 

partir de 1929, uma revista cujo objetivo principal era a construção de uma nova 

espécie de história, nascia a Annales dʼhistoire économique et sociale . Os Annales,

depois elevado à categoria de Escola (quando se filiou institucionalmente à VI Seção 

da École Pratique des Hautes Études), tornou-se porta-voz de uma história disposta 

a recuperar sua dimensão sócio-cultural, perdida, em parte, devido àquela postura 

entronizada por Leopold Von Ranke e seus métodos “científicos” da história.

A importância das inovações trazidas pelos Annales levou Peter Burke 

(1997) a identificar o movimento como “A Revolução Francesa da historiografia”. De 

fato as mudanças ocorridas na forma de conceber a história entre os anos 1920 e 

1970 atestam a validade desse título. Embora, como lembra José Carlos Reis 

(2008), o movimento dos Annales não seja homogêneo (sendo geralmente 

identificadas três fases, ou gerações como se tem nomeado5), há nele um 

comprometimento geral com uma maior diversidade não só de temas a explorar, 

como também na forma de abordá-los.

Entre essas diretrizes Burke (1992) identifica seis pontos que, em 

contraste com o paradigma “tradicional”, ajudaram a associar o nome dos Annales a

uma “nova história” (nouvelle histoire). Para ele são características da “nova 

história”:

1. A inclusão da investigação de todas as atividades humanas e não 

apenas a política. 

2. Vontade de substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por 

uma “história-problema”.

3. Preocupação com aquilo que viria a ser chamado de “história vista de 

baixo”, em oposição à tradicional história feita a partir dos grandes feitos dos 

grandes homens (estadistas, generais ou ocasionalmente eclesiásticos).

�������������������������������������������������������������
5 A primeira que vai de 1920 a 1945, com características rebeldes e subversivas, ainda como um 
movimento pequeno e radical, tentando minar os prodígios de uma história política e dos eventos; a 
segunda que se aproxima mais do que se pode chamar de uma “escola”, com conceitos diferenciados 
e novos métodos; e por fim a terceira fase, que se inicia por volta de 1968, marcada pela 
fragmentação, quando muitos de seus adeptos mudaram da história socioeconômica para a 
sociocultural, enquanto outros redescobriram a história política e narrativa, que as condenações 
iniciais, embora compreensíveis, teriam levado a um esquecimento prejudicial.  
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4. Atenção a uma maior variedade de evidências (visuais, orais, dados 

comerciais, eleitorais, etc.), em vez de apenas fontes documentais.

5. Uma história que acredita na maior variedade de causas e relações, 

forçando a procura de novos modelos explicativos menos limitados. 

6. A relativização do olhar em relação ao passado, assim a história não é 

mais objetiva, como pretendia Ranke, e não se pretende apresentar ao leitor os fatos 

tais “como eles realmente aconteceram”. 

É possível adicionar a essa lista mais um ponto, que tem servido de 

pressuposto para a história dos Annales, nos diferentes períodos:

7. Uma história interdisciplinar, que trabalha em colaboração com outras 

disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a 

lingüística, a antropologia social, e tantas outras.

1.1.2 - “Nova História Cultural” e Virada cultural

Nos últimos anos, contudo, os próprios modelos de explicação que contribuíram para 

a ascensão da história social têm passado por uma mudança de ênfase. Dentro dos 

domínios dos Annales, embora a história econômica, social e demográfica tenha 

permanecido dominante, a história intelectual e cultural passou a ocupar o segundo 

lugar. Essa maior preocupação com as questões culturais – e sua maior presença 

entre os representantes da quarta geração dos Annales (como Roger Chartier e 

Jacques Revel), não satisfeita com a posição secundária em que a cultural 

permanecia – levaria o paradigma dos Annales a ser desafiado (HUNT, 2006).

Apesar de se propor como alternativa tanto ao marxismo quanto ao 

modelo tradicional de história política, os Annales continuaram a relegar à cultura um 

lugar de dependência em relação ao plano material e às questões econômicas, ou 

como se diz, como mero reflexo da infraestrutura. 

Nasceria daí uma revisão dos conceitos – entre os quais a redefinição do 

conceito de cultura (não só dentro dos Annales como também fora) teria grande 

importância – que deve ser entendida a partir de um processo mais amplo, de 

revisão de paradigmas em que a sociedade se envolve após a Segunda Guerra 

Mundial.
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Quanto à revisão do conceito de cultura são imprescindíveis os avanços 

logrados pela Antropologia, da qual a História se aproxima. Nesse contexto, a base 

filosófica passa a ser a de que a realidade é culturalmente construída; em outras 

palavras, a cultura passa a ser um determinante básico da realidade histórica, o que 

teria um impacto determinante diante dos paradigmas tradicionais que ditavam os 

moldes de abordagem do tema na História. Assim concepções de viés marxista, que 

entendiam a cultura como integrante da superestrutura, começaram a ser revistos, 

bem como aqueles pontos de vista que entendiam a cultura como manifestação 

superior do espírito humano, portanto produto das elites; ou ainda as concepções 

que opunham a cultura erudita à cultura popular, como se nesta estivesse contida o 

gérmen da autenticidade; além da idéia de cultura ligada à Belle Époque, que 

entendia a cultura como produção para o deleite e a pura fruição do espírito. 

Para Pesavento há uma nova forma de a História trabalhar a cultura, 

entendendo-a

“como um conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens 
para explicar o mundo.” [...] “A cultura é ainda uma forma de expressão e 
tradução da realidade que se faz simbólica, ou seja, admite-se que os 
sentidos conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se 
apresentam de forma cifrada, portando já uma apreciação valorativa” 
(PESAVENTO, 2008:15).

É nesse sentido que Lynn Hunt (2006) a intitula “Nova” História cultural, 

em oposição à História cultural clássica preocupada em estudar as grandes 

correntes de idéias e seus nomes mais expressivos. 

Em um plano maior essas discussões estão ligadas à crise dos 

paradigmas explicativos da realidade que tem início em fins dos anos 1960 e que

ocasiona rupturas epistemológicas profundas, pondo em xeque os marcos 

conceituais dominantes na História (PESAVENTO, 2008). Essa ruptura tem fortes 

relações com o fim do modernismo e início do pós-modernismo, sendo influenciada 

pelas idéias desses pensadores. De acordo com Pesavento há cinco conceitos 

decorrentes dessas mudanças epistemológicas que entram em cena contribuindo 

para a conformação do novo olhar da História. Esses conceitos são os de 

Representação, Imaginário, Narrativa, Ficção e Sensibilidades. Cada um desses 
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termos se relaciona com uma questão que vem causando extensas discussões, 

forçando os estudiosos da História a repensar as possibilidades de acesso ao 

passado (através da reconfiguração de uma temporalidade) e colocando em 

evidência questões que envolvem a escrita da história e sua recepção pelo leitor. 

Embora sejam questões que mereçam atenção e cuidado da parte daquele que ouse 

adentrar pelos caminhos da História contemporânea, do ponto de vista do nosso 

trabalho há questões mais prementes.

Uma delas diz respeito à renovação dos campos de pesquisa, que ao 

multiplicarem seu universo temático ampliam os próprios objetos de sua análise. 

Servem hoje de objeto a essa renovação temática a literatura, as cidades, temas 

anteriormente “indignos”.

Para o campo visual, área de interesse do design gráfico, os estudos de 

maior importância dizem respeito às pesquisas com a imagem.

“Por longo tempo, as imagens foram utilizadas pelos historiadores como 
ilustração de algo, como paisagem ou retrato que enquadrava um fato ou 
personagem, ou então na sua versão pictórica, como expressão superior da 
cultura em um momento dado, em utilização similar à de uma História da 
arte [...] A redescoberta da imagem pela História deu-se pela associação 
com a idéia de representação, tal como se deu com relação ao texto 
literário.” (PESAVENTO, 2008: 85).

Outra decorrência (de grande importância para os estudos visuais) que 

advém da ampliação do campo temático é a necessidade da inclusão de uma 

multiplicidade de novas fontes. Hoje o espectro de fontes se revela quase infinito, 

podendo tudo vir a tornar-se fonte ou documento para a História. Nesse quesito 

chama atenção o grupo de documentação não-oficial, que inclui hoje almanaques, 

romances, poesias, música, relatos, crônicas de jornal, jogos infantis entre muitos 

outros. 

“Fontes são marcas do que foi [...] vestígios do passado que chegam até 
nós, revelados como documento pelas indagações trazidas pela História. 
Nessa medida, elas são fruto de uma renovada descoberta, pois só se 
tornam fontes quando contêm pistas de sentido para a solução de um 
enigma proposto” (PESAVENTO, 2008: 98).
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Nesse sentido, a Nova História Cultural inclui, no plano das imagens, 

fontes como cartazes de propaganda, anúncios de publicidade, fotografias, mapas e 

plantas, caricaturas, charges, desenhos, etc. quase se misturando com a própria 

produção que o design vem investigando atualmente.

Essa postura que para os estudos do design gráfico ou mesmo da História 

da arte, podem não representar novidade é, no campo da História uma verdadeira 

quebra de paradigmas. O importante nesse caso é que haja maior intercâmbio entre 

as disciplinas, assim a pesquisa em História do Design poderia aprender com os 

métodos de investigação histórica na mesma medida em que a História pode 

apreender as formas de tratar o objeto visual, tão avançadas e discutidas no campo 

do design gráfico e das visualidades em geral.

À medida que a história passa a interessar-se cada vez mais pela 

sociedade como um todo, e a olhá-la através das lentes da cultura, inevitavelmente o 

design fará parte dessa análise. A atual penetração que o design tem na sociedade 

contemporânea não permitiria tal omissão. Uma sociedade em que a cultura já foi 

classificada como industrial, ou que se relaciona com as “coisas” cada vez como se 

essas fossem menos coisas; ou ainda uma sociedade em que a grande quantidade 

de imagens tornou-se emblemática deixa poucas dúvidas quanto à estreita relação 

entre os campos de produção cultural e do design. E nesse caso cabe aos 

historiadores do design demonstrar a validade do campo para pesquisas históricas.

1.2 – PESQUISA EM HISTÓRIA DO DESIGN 

A História do Design como campo de investigação, parte da ampla área de estudos 

em Design, é um fenômeno relativamente recente. Salvo algumas produções 

localizadas, é a partir de 1960 que se pode visualizar a formação de um programa 

de pesquisas em História do Design, que mais tarde daria origem à comunidade de 

historiadores do Design.
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1.2.1 – Antecedentes 

Clive Dilnot (1984) em seu duplo artigo seminal sobre o estabelecimento do campo 

do design6, lembra que antes de 1939, havia apenas duas ou três áreas de atividade 

histórica no campo do projeto (design) – além da arquitetura. 

Uma era a de História das Artes Decorativas, constituída como um ramo 

da História da Arquitetura monumental, que se dedicava ao design de interiores e à 

descrição de genealogias dos objetos; outra era aquela baseada na História da Arte 

e da Arquitetura. Enquanto a primeira era carente do conceito de design, faltando-lhe 

o entendimento da importância do ʻprojetarʼ, a segunda (e nesta categoria merece 

especial atenção a obra de Nikolaus Pevsner, Os Pioneiros do Desenho Moderno, 

originalmente publicada em 1936) foi responsável não apenas por definir a 

importância do design para o mundo moderno, como também por determinar que a 

forma que o projeto assume nesse mundo emergente é de importância social e 

ontológica. Apesar das severas e repetitivas críticas que a obra de Pevsner recebe 

atualmente, o seu modelo de história deve ser entendido dentro de um contexto 

acadêmico, e mesmo social, onde a postura de distanciamento da objetividade 

científica, que os historiadores hoje buscam, era visto como puro diletantismo, e a 

própria idéia de ʻculturaʼ diferia bastante da atual concepção.

Apesar dessas e de outras adversidades – como seu caráter 

primordialmente arquitetônico –, deve-se lembrar que o trabalho de Pevsner (ao lado 

da, não menos importante, obra de Sigfried Giedion, Mechanization Takes 

Command, de 1948), é um dos poucos estudos em que a investigação histórica 

contempla a atividade de design entre os anos de 1936 e fins de 1960.

Os motivos que levaram à ausência da investigação histórica dentro do 

campo do design nesse período permanecem parcialmente incógnitos, Dilnot afirma 

que um excessivo anti-intelectualismo no campo, combinado com uma 

predominância hierárquica das Belas-Artes, da História da Arte, e a própria idéia de 

�������������������������������������������������������������
6 The State of Design History, Part I: Mapping the Field e The State of Design History e Part II: 
Problems and Possibilities, publicados no primeiro volume da Design Issues, em 1984.
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ʻculturaʼ na Arte e em escolas de Design serviram para tornar as discussões de 

design, em qualquer sentido histórico, mais ou menos impossíveis7.

1.2.2 – A presença do Design e a estruturação do campo

A consciência que havia sobre o design entre as décadas de 1930 e 1940 era

bastante diferente daquela que se construiria a partir dos anos 1950-60. Mudanças 

em diferentes setores vinham acontecendo no seio da moderna sociedade. 

A revolução do consumo, o período pós-guerra, o amadurecimento do 

design e sua consequente institucionalização; a expansão da educação da arte e do 

design e a explosão da cultura jovem, tudo isso serviu, à sua maneira, para destacar 

o design e enfatizar o novo significado do visual ou do estilo das coisas, o que foi 

complementado pela explosão na quantidade de imagens, especialmente 

fotográficas, a que um maior número de pessoas passou a ser exposta. 

Paralelamente, os poderes da publicidade e dos estilos de design combinados 

ajudavam a transformar as coisas em totens ou fetiches de outras coisas, o que se 

tornou visível através do crescente “valor de design” que as coisas passaram a 

agregar, tornando o próprio design um fetiche (DILNOT, 1984).

Dessa forma a industrialização mesclava-se tanto implícita quanto 

deliberadamente à cultura: os bens e as imagens (as coisas) passavam a fazer parte 

da cultura popular, simbolizada pela cultura pop, ao mesmo tempo em que atingia o 

campo intelectual através da Teoria Crítica de vanguarda representada pela Escola 

de Frankfurt. 

A década de 1960 seria marcada por importantes ocorrências que dariam 

impulso às pesquisas sobre design. Em 1960 a obra de Pevsner é revisada e 

reeditada, neste mesmo ano é publicado Teoria e Design na Primeira Era da 

Máquina, de Reyner Barhan, marcando um período de intensas pesquisas sobre o 

�������������������������������������������������������������
7 Como lembra Triggs (2009), a História do Design Gráfico tem sido relegada a discussões de rodapé. 
Apesar de Dilnot apontar (muito parcialmente) um desenvolvimento paralelo de pesquisas sobre o 
design gráfico antes de 1939 – sobretudo em seus aspectos ligados à história da tipografia (referindo-
se aos trabalhos William Morris, aos escritos de Edward Johnston e Eric Gill, e aos livros de Stanley 
Morison e Daniel Berkeley Updike, entre outros) – seu artigo, o mais importante sobre a historiografia 
do design, trata dos aspectos relacionados ao nascimento de uma história do “design industrial”.
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Modernismo e suas origens. As pesquisas subseqüentes marcariam um afastamento 

do modelo Pevsneriano e – embora permanecessem, em caráter, arquitetônicas –

passariam a incluir designers e a explorar o design em si, para além das questões 

unicamente arquiteturais. Ainda assim Dilnot sustenta que, nesse nível, a História do 

Design se enquadra dentro das tradicionais formas da História da Arte e da 

Arquitetura, o que pode ser observado na abordagem privilegiada aos “indivíduos”,

que segue o modelo da história feita por “grandes homens” tão cara à História 

científica, e seguida por Pevsner. 

Esse modelo, inicialmente bem vindo – pois de certo modo reforçava o 

status do designer e da profissão emergente cultivados em algumas instituições de 

ensino –, apresentava uma perspectiva demasiado limitada do ponto de vista do 

design, em especial por sua orientação para a Arquitetura e Belas-Artes, e para ʻo 

que o design deveria serʼ.

Assim, na passagem da década de 1960 para 1970, surgiria de dentro do 

campo reivindicações por uma história do design livre dessa visão. Nessa época o 

“bom design” e o Modernismo começavam a perder seu apelo, enquanto questões 

outras, como tecnologia, ou das relações entre sociedade e design, e mesmo com a 

economia, começavam a tornar-se mais constantes. A complexidade do campo 

começava a mostrar-se, o design passava a relacionar-se mais intensamente com o 

comércio, o mercado e o gosto popular, o que levou profissionais e aqueles 

historiadores embrionários a um re-exame dos dogmas de uma prática modernista 

do design, e de uma História do Design que somente reproduzia e enaltecia a 

história modernista (DILNOT, 1984).

1.2.3 – Um programa para a História do Design

É nesse contexto, a partir desses questionamentos, que nasce uma nova postura 

diante da História do Design. Entretanto, diante da ausência de uma “tradição” ou de 

modelos, a disciplina enfrentaria problemas relacionados à sua forma, à definição de 

temas e a seus limites que geram até a atualidade discussões, ora mais proveitosas, 

ora menos. De uma forma geral esse embate demonstra um interesse em 
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compreender – e traduzir através dos textos históricos – a complexidade e 

importância do design nas relações sociais da contemporaneidade.

Para Dilnot (1984), a forma que essa História do Design toma nessa fase 

foi influenciada, de um lado, pelo contexto educacional e profissional e, do outro, 

pela entrada de Historiadores da arte no campo do design entre os anos de 1970-

1980. Numa tentativa de esboçar o campo, o autor descreve o que seriam as quatro 

principais abordagens presentes na história do design, são elas:

1. Uma continuação das histórias tradicionais das artes menores e 

decorativas aplicadas a artigos manufaturados do século XIX e XX;

2. Centrada no Modernismo;

3. Centrada em questões da organização do design (sistemas industriais);

4. Centrada nas relações sociais das variadas formas de design. (Dilnot, 

1984)

Para Victor Margolin (2005), embora a História do Design tenha raízes na 

História da Arte, o reconhecimento do design como tema válido para investigações 

históricas tem relações com a democratização dos temas no campo da História. De 

fato essa democratização, estabelecida pela História Social, toma corpo anos antes 

do nascimento da primeira associação de historiadores do design, a Design History 

Society, formada na Inglaterra em 1977.

A fundação da Design History Society, seria seguida pelo nascimento, no 

ano de 1983, do Scandinavian Forum of Design History e do Design Forum, este 

último nos Estados Unidos. Daí em diante surgiria uma série de instituições, 

publicações e congressos interessados em discutir mais seriamente os caminhos e 

futuros da História do Design. Em 1983 é fundada, em Chicago, a Design Issues e, 

em 1988, aparece o Journal of Design History, ambos interessados em criar um 

fórum de debate para discussões que muitas vezes ocorriam na marginalidade. 

A década de 1980 presencia também uma rica produção de artigos, como 

o imprescindível texto de Clive Dilnot, The state of Design History (1984), além da 

publicação de diferentes títulos sobre a História do Design, como as obras de Jefrey 

Meikle (1982)8, Arthur J. Pulos (1983), Penny Sparke (1983) e John Heskett (1985)9;

�������������������������������������������������������������
8 Datas das primeiras publicações em língua de origem.
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ainda nessa mesma década duas obras causariam grande impacto para o campo do 

design, uma foi a “definitiva” História do Design Gráfico (1983), de Philip Meggs, e a 

outra, Objetos de desejo: Design e sociedade desde 1750 (1986), de Adrian Forty 

(TRIGGS, 2009).

Muitas das discussões presentes nesses textos continuam atuais, 

gerando novas visões sobre velhos temas ou mesmo mantendo em foco questões 

que permanecem turvas. Por outro lado a História do Design vem abrindo novos 

caminhos, se aventurando dentro das mais diversas áreas, como cultura popular, 

consumo e discutindo novas metodologias. Muitos pesquisadores vêm defendendo 

uma maior aproximação entre design e métodos de história. É possível encontrar 

entre as pesquisas mais atuais de história do design reflexões e indicações de 

apropriações da História oral, ou da utilização de documentos visuais como fontes 

de pesquisa, temas bastante atuais no campo da pesquisa histórica e presentes em 

trabalhos de alguns historiadores do design como Linda Sandino, Grace Lees-Maffei 

e Raimonda Riccini.

Ainda no campo da metodologia Richard Buchanan (BUCHANAN et al,

1995) defende que há algumas questões fundamentais que devem formar as 

preocupações básicas que cada historiador deve ter intencionalmente ou 

instintivamente, ao construir um relato:

1. Qual o tema da história do design – qual aspecto do design deve ser o 

foco da atenção na história?

2. Quais fatos são importantes naquele assunto?

3. Que conexões entre os fatos fazem um relato sensato e convincente?

4. Com que finalidade se fornece um relato histórico, particularmente para 

uma disciplina e profissão que são primeiramente orientadas em direção ao presente 

e futuro?

É notável nas pesquisas atuais um avanço na concepção de design. A 

velha idéia de design como “objetos fabricados industrialmente, ou seja, por 

máquinas, e em série”, como queria Maldonado, tem sido superada. Entre os muitos 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9 À exceção de Heskett (2006), os outros não apresentam tradução para o português. A. J. Pulos, 
American Design Ethic, MIT Press, Cambridge, 1983; J. Meikle, Twentieth Century Limited: Industrial 
Design in American, Temple University Press, Philadelphia, 1982; P. Sparke, Consultant Design: The 
History and Practice of the Designer in Industry, Pembridge Press, London, 1983.�
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problemas relacionados a essa definição está a associação entre design e regiões 

industrializadas, o que revela uma implícita estrutura hegemônica de relação entre 

nações, aquelas que possuem design e aquelas que não o possuem (MARGOLIN, 

2005). Hoje é possível encontrar, entre os periódicos especializados, artigos que 

além de negar essa visão tratam da história do design de países fora do eixo E.U.A. 

– Europa, como China, Índia, México, Japão, Turquia, Romênia e Indonésia, entre 

outros.

Ainda sobre a concepção de design, é necessário observar que em 1984 

Dilnot declara o imperativo de situar a preocupação histórico-social no centro das 

tentativas de entendimento do design. Hoje, vinte e sete anos depois, é possível 

notar que o design está muito mais interdisciplinar e a preocupação com uma 

história do design que retrate a complexa imbricação entre profissão e sociedade 

encontra destaque em pesquisas de autores como Victor Margolin (2005; 2009) e 

Raimonda Riccini (2001), os quais defendem uma história do design como história 

da cultura humana, impulsionada por questões políticas, sociais, econômicas e 

estéticas, algo como uma história sistêmica. 

Não há como negar que a História do Design é ainda uma disciplina em 

formação, contudo os avanços dados nesse quarto de século demonstram o 

envolvimento do corpo de pesquisadores e a viabilidade da formação de um campo 

de estudos estruturado. O maior interesse pela historiografia, por parte de alguns 

estudiosos, mostra que a aproximação entre design e história está sendo levada a 

sério e não apenas utilizada como discurso de emancipação, ao mesmo tempo a 

maior aproximação com as ciências sociais, como a sociologia e a antropologia 

também parecem garantir ao design (e ao designer) uma visão mais consciente de 

sua posição na “sociedade do consumo”. Embora muito ainda esteja por fazer, o 

caminho, ou os caminhos, parecem estar clareando para essa disciplina.

1.3 – HISTÓRIA GRÁFICA NO BRASIL

Embora essa crença seja talvez maior entre designers, é difícil não reconhecer que a 

história do design brasileiro mescla-se à própria história social do país. Hábitos e 

costumes − como urbanidade e consumo – que, hoje tidos como naturais, têm sua 
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gênese ligada à idéia de modernidade (da qual não se pode dissociar uma maior 

aquisição de bens de consumo, como o Frigidaire para o lar, ou o automóvel Ford; e 

a maior presença de artigos industrializados no dia-a-dia, como o caso da farinha 

láctea, para a criançada, ou da famosa laranjada Crush), esse ideário foi não apenas 

abraçado pelo discurso político brasileiro, como intensamente divulgado por revistas, 

jornais e almanaques na forma de curiosas propagandas, desde pelo menos a 

década de 1920. No caso da história gráfica, especificamente, pode-se ir além 

desses limites, remontando ao Império – onde, inclusive, este material constitui 

importante documentação para o entendimento da época–, quando se tem 

oficialmente o início da indústria gráfica brasileira.

Esse material é abundante e tem sido parcialmente desconsiderado por 

pesquisadores de outras áreas, como da História, devido, entre outros aspectos, à 

sua tradicional ênfase nas fontes documentais. O resultado desse desdém é que, se

levada em consideração essa enorme quantidade de material gráfico – acumulada 

nas diversas partes do país desde o nascimento da indústria gráfica –, há 

relativamente poucos trabalhos de reflexão e prospecção. Embora inquietante, essa 

questão deve ser encarada como um campo em aberto com grandes possibilidades 

de investigação e retorno tanto para a história quanto para o design.

Ao que parece uma nova atitude vem sendo adotada diante dessa relativa 

imprevisão. De fato seria injustiça, ou leviandade, ignorar os impulsos que se tem 

dado nesta direção. Preocupações com a História Gráfica nacional vêm ganhando 

espaço entre as mais importantes discussões de Design nos diversos meios. 

No meio editorial, é possível encontrar publicações que tratam tanto do 

passado gráfico mais recente quanto de um período mais distanciado no tempo, 

quando a indústria gráfica brasileira dava seus primeiros passos. Ao mesmo tempo é 

notável uma preocupação da parte de algumas editoras em traduzir trabalhos 

capitais sobre a História do Design mundial, o que contribui para o fortalecimento da 

área e ao mesmo tempo reflete uma necessidade por parte do público. Em relação à 

produção nacional é possível observar que algumas dessas editoras se encontram 

bastante engajadas em produzir cada vez mais títulos sobre o design gráfico 

brasileiro, refletindo pesquisas que acontecem dentro e fora das instituições 

brasileiras de ensino superior de Design.
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Recentemente foi aprovado pela CAPES um projeto que envolve três 

instituições de ensino, UFPE, PUC-RIO e SENAC-SP. O nome do projeto, “Memória 

Gráfica Brasileira: estudos comparativos de manifestações gráficas nas cidades do 

Recife, Rio de Janeiro e São Paulo”, dá uma idéia da movimentação que vem 

acontecendo nos cursos de Design de algumas universidades brasileiras. Ao mesmo 

tempo essa parceria parece apontar para uma nova fase das pesquisas em História 

do Design, uma etapa de conexões entre pesquisadores dispostos a suprimir 

barreiras – o que no projeto supracitado se dá através do intercâmbio de atividades 

de ensino e pesquisa entre professores e alunos. 

Pesquisas como essa geram uma série de conseqüências positivas no 

meio acadêmico. Desde publicações em congressos a palestras, como também 

artigos em periódicos especializados que ajudam a divulgar e muitas vezes 

disseminar essas pesquisas, influenciando investigações semelhantes.

Um bom exemplo desse reflexo é o P&D Design (Congresso Brasileiro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Design) que se realiza desde 1994 e atualmente é 

o maior congresso da América Latina na área do Design. O P&D Design vem 

servindo tanto como termômetro da área, identificando os focos de pesquisa em 

design, como de ponte entre pesquisadores que têm a oportunidade de divulgar o 

seu trabalho e contar com a avaliação de outros estudiosos.

Outra modalidade de divulgação que tem contribuído para um maior 

conhecimento da história do design é a publicação virtual de material gráfico antes 

esquecido nas prateleiras dos arquivos ou em gavetas de coleções particulares. O 

site MGB é um bom exemplo deste caso (http://www.memoriagraficabrasileira.org/). 

É possível encontrar nele a digitalização dos periódicos O malho e Para todos do 

período compreendido entre os anos de 1922 e 1931, um rico material que pode 

servir de fonte para novos estudos.

O mesmo tipo de iniciativa pode ser encontrado no site do Arquivo Público 

de São Paulo (http://www.arquivoestado.sp.gov.br/memoria/index.php) que 

disponibilizou parte de seu acervo (que totaliza aproximadamente 1.200 títulos e 32 

mil exemplares de revistas, além dos mais de 3 mil títulos de jornais, revistas e 

folhas tipográficas que fazem parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

São Paulo agora sob responsabilidade do Arquivo) para pesquisadores, estudantes 
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ou curiosos interessados em conhecer essa fase da memória gráfica do país. Entre 

suas digitalizações encontram-se jornais como A Lanterna e La Barricata, do início 

do século XX, O Movimento, da década de 1970, e o Última Hora, entre outros. Entre 

os periódicos, raridades como A cigarra, Panoplia e A Vida Moderna, além de alguns 

números dʼO Malho.

Não pode faltar nessa lista o site Memória Viva 

(http://www.memoriaviva.com.br), que através de seu “projeto de preservação da 

História da Imprensa Brasileira” tem digitalizado algumas capas e conteúdos de 

revistas como O Cruzeiro, O Careta e O Malho.

Essa diversidade de produção e iniciativas sugere uma valorização, ou 

pelo menos uma redescoberta, do variado material gráfico que compõe os capítulos 

da História gráfica nacional.

1.3.1 – A diversidade temática

Partindo-se das principais publicações sobre história do design gráfico brasileiro, é 

possível traçar um perfil do campo de investigação em memória gráfica. Esse perfil 

permite vislumbrar a variedade temática que caracteriza o campo, que por sua vez é 

reflexo tanto da riqueza gráfica desse material quanto da penetração do design nas 

diversas áreas de atividade da sociedade.

As preocupações mais marcantes têm sido em torno dos seguintes temas:

HISTÓRIA DO ENSINO DO DESIGN – A questão do ensino do design no Brasil é 

umas das discussões que devem ser tidas entre as de maior importância sobre o 

design brasileiro. A construção do design no Brasil tem sido feita à base de mitos e 

distorções da informação. Um dos mitos mais famosos é aquele que afirma que o 

design no Brasil só começa a partir dos anos 60, com a inauguração da ESDI no 

país. Esse tipo de abordagem, encontrada em textos como de Alexandre Wolnner 

(2002), por exemplo, tem sido revista e colocada em pauta por autores como João 

de Souza Leite (In: HOMEM DE MELO, 2006) e Rafael Cardoso (2005). Lucy 

Niemeyer (2000) também se dedicou a contar as histórias paralelas (político-
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culturais) que envolveram a construção da ESDI no Rio de Janeiro e das motivações 

que levaram a transpor o modelo da HfG-Ulm para os trópicos. 

DESIGN VERNACULAR X DESIGN MODERNO – Diretamente ligadas ao tópico 

acima citado, irrompem as fecundas discussões que se tem estabelecido acerca da 

produção gráfica brasileira antes da apropriação de soluções modernista para o 

projeto gráfico brasileiro.

O mais forte exemplo desse esforço é o livro organizado por Rafael 

Cardoso O design brasileiro antes do design. Aspectos da história gráfica, 1870-

1960, publicado em 2005, uma compilação de artigos de diferentes autores tratando 

da produção gráfica naquele período. 

Ao mesmo tempo, o livro O design gráfico brasileiro: anos 60 dá uma idéia 

da rica produção dessa época sem deixar dúvidas da sua excelência, afirmando sua 

inegável ligação com a produção contemporânea do design gráfico brasileiro.

HISTÓRIA DA IMPRENSA – Além da ampla e respeitável produção já existente 

sobre a história da imprensa (Werneck Sodré, Costa Ferreira, Luiz do Nascimento só 

para citar alguns nomes) o design vem contribuindo com publicações para o campo. 

Sua intimidade com a imagem tem sido o fator diferencial, capaz de colocar essas 

publicações em nível de paridade com textos da maior importância sobre o assunto.

Esse é, talvez, o ramo da história do design que apresenta maior 

atividade no brasil. É notável a quantidade de trabalhos que se debruçam sobre o 

design editorial, por exemplo. Revistas como O malho, A maçã, Para todos,

Realidade, Senhor, etc. têm sido alvo das incursões de competentes pesquisadores, 

atentos à imagem, ao texto, e todas as nuances do projeto gráfico. E não apenas 

revistas; jornais e livros também tem sido tema de investigação, que, assim como os 

periódicos, revelam grandes nomes da ilustração ou do projeto gráfico. Assim, J. 

Carlos, Tomás de Santa Rosa, Eliseu Visconti, K.lixto, têm, também, recebido 

especial atenção, tornando-se tema de artigos e livros10.

�������������������������������������������������������������
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Os pesquisadores do design também têm se detido ao desenvolvimento 

das técnicas de impressão. Nesse caminho Joaquim Marçal de Andrade (2004); (In:

CARDOSO, 2006); (In: CARDOSO, 2009) tem se destacado em investigações sobre 

o desenvolvimento da xilografia, litografia e, em especial, sobre os processos de 

reprodução fotomecânica, junto à imprensa.

EFÊMEROS – Embora a pesquisa sobre efêmeros possa ser enquadrada como 

história da imprensa, resolveu-se aqui desmembrá-la, devido ao impacto que ela tem 

para a presente pesquisa.

Efêmeros, como será explicitado em tópico à parte, diz respeito a todo 

impresso de vida curta, incluindo nessa classificação rótulos e embalagens, que 

fazem parte dessa pesquisa de mestrado. As análises nesse campo vêm tomando 

força com publicações que tratam desde os tradicionais cartazes até baralhos e 

capas de discos. Mais recentemente foram publicados dois livros que tratam 

diretamente do assunto: Marcas do Progresso: Consumo e design no Brasil do 

século XIX (HEYNEMANN, 2009) e Impresso no Brasil, 1808-1930: destaques da 

história gráfica no acervo da Biblioteca Nacional (CARDOSO, 2009). Nesses livros 

além de importante bibliografia é possível encontrar definições para efêmeros, 

indicações de acervos e entender quais temas vêm sendo explorado ou ainda estão 

para ser explorados.

A publicação desses recentes trabalhos sobre efêmeros tem também 

reavivado um importante braço de investigação, aquele que diz respeito ao registro 

de marcas no Brasil. Essas pesquisas têm divulgado importantes acervos e uma 

fabulosa série de impressos antes resguardada nas Juntas Comerciais ou nos 

Arquivos Públicos do país. Um material que guarda informações indispensáveis 

sobre a história das técnicas de impressão, da linguagem gráfica e mesmo da 

cultura brasileira.

Dentro do universo dos efêmeros há importante produção de livros sobre 

a embalagem brasileira, entre eles merecem menção: História da embalagem no 

Brasil, de Pedro Cavalcanti e Carmo Chagas (CAVALCANTI ; CHAGAS, 2006),  

Marcas de Valor no Mercado Brasileiro (ACCIOLY et al., 2000) e Embalagem: Arte e 

Técnica de um povo. Um estudo da embalagem brasileira (LODI , 1985). 
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1.3.2 – Pesquisa em História Gráfica em Pernambucano 

A pesquisa em história gráfica pernambucana, salvo raríssimas exceções – como o 

livro O gráfico amador: As origens da moderna tipografia brasileira, de Guilherme 

Cunha Lima (CUNHA LIMA, 1997) –, tem permanecido dentro das universidades. 

Essa produção, ainda tímida, se apresenta principalmente em duas 

formas:

• Dissertações defendidas junto a programas de Pós-graduação; e 

• pesquisas desenvolvidas pelo Departamento de design da UFPE (e suas 

respectivas publicações).

Na primeira categoria, o trabalho mais influente sobre a história gráfica 

pernambucana está ligado ao programa de pós-graduação da PUC-Rio. O trabalho 

de fôlego realizado por Edna Lúcia Cunha Lima, Cinco décadas de litografia 

comercial no Recife: por uma história das marcas de cigarro registradas em 

Pernambuco, 1875-1924 (1998) continua ainda hoje bastante atual tanto em sua 

abordagem quanto em seu assunto. Além de tratar pioneiramente muitos dos temas 

hoje em ênfase (como o estudo de marcas, ou a pesquisa em acervos de registro de 

patente, ou ainda a produção gráfica do século XIX), esse trabalho traz uma das 

primeiras discussões sobre impressos efêmeros no meio acadêmico brasileiro. É 

sem dúvida um trabalho que serve de balizamento para as pesquisas mais atuais no 

campo da memória gráfica.

Mais recentemente, também voltados para a pesquisa histórica do design, 

é possível citar o trabalho de Paula Valadares, O frevo nos discos da Rozenblit: Um 

olhar de designer sobre a representação da indústria cultural, defendido em 2007, 

junto ao programa de Pós-graduação em design da UFPE. 

No ano de 2009 foi defendida a dissertação Do Cachaço à Branquinha: 

um estudo histórico e gráfico dos rótulos de cachaça pernambucanos. Nele a autora, 

Tatalina Oliveira analisa a mudança de linguagem gráfica ocorrida nos últimos 50 

anos em rótulos de cachaça pernambucanos, para tal identificou fatores envolvidos 

como mudanças tecnológicas e pressões de mercado. Um trabalho que utiliza uma 

abordagem do design em aproximação com a antropologia, postura que vem 

ganhando força no campo da pesquisa em design.



45

Há também trabalhos que, apesar de não tratar diretamente da história do 

design gráfico local, utiliza esse material para posteriores reflexões. Não é incomum, 

entretanto, que trabalhos assim ajudem a divulgar acervos ou séries de impressos 

às vezes desconhecidos entre pesquisadores da memória gráfica. Foi possível 

identificar dois deles:

• Análise mito simbólica da iconografia pirotécnica, de autoria de Sophia Costa 

e Silva, dissertação defendida em 2005 junto ao Programa de Pós-graduação em 

Antropologia – este trabalho apresenta rótulos de fogos de artifícios produzidos na 

década de 1950 no Recife, atualmente pertencentes ao acervo da Fundaj. 

• O mito feminino em rótulos de cachaça: o uso da sedução como estratégia 

publicitária, dissertação defendida em 2007 por Andréa Barbosa Camargo junto ao 

Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFPE – O trabalho utiliza a 

Coleção Almirante, localizada na Fundaj, de rótulos de cachaça produzidos em 

litografia entre as décadas de 1940 e 1950.

Na segunda categoria aparecem as pesquisas desenvolvidas no 

Departamento de Design da UFPE, com destaque para aquelas sob a 

responsabilidade do Laboratório de Práticas Gráficas. Entre essas pesquisas, uma 

tem intensa relação com os estudos da história gráfica regional: o projeto Imagens 

comerciais de Pernambuco. Desenvolvido desde o ano de 2006, este projeto tem 

sido responsável por identificar novos acervos, produzir relatórios e artigos e divulgar 

seus resultados junto a bibliotecas e instituições de diferentes partes do país e 

exterior.

O projeto se dedica a identificar, catalogar e reproduzir (reimprimir) 

matrizes  litográficas (pedras calcárias) do acervo do Laboratório Oficina Guaianases 

de Gravura (LOGG), que reúne matrizes de diferentes gráficas recifenses que 

trabalhavam com litografia no período em que esta técnica se tornava obsoleta 

começando a perder espaço para o off-set. O resultado desse trabalho é a geração 

de fonte primária para posteriores pesquisas. Esse tipo de iniciativa, só possível 

graças a patrocínio do Funcultura e do CNPq/UFPE, é de suma importância, visto 

que grande parte desses rótulos não mais existe em circulação no mercado e talvez 

nem mesmo em acervos públicos. Além disso os relatórios e artigos produzidos por 
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essa pesquisa formam um dos poucos documentos que tratam, regionalmente, 

desse tema. 

Essa é a fisionomia das pesquisas em história gráfica Pernambucana, o 

que nos leva a supor que o fértil material aqui produzido não tem sido valorizado em 

toda sua extensão. Malgrado sua riqueza, há poucos textos, poucos livros e, 

relativamente, poucas pesquisas voltadas para a história da produção local (fora do 

campo do design há impressionantes trabalhos, como a coleção História da 

imprensa de Pernambuco, composta por quatorze volumes, de autoria de Luiz do 

Nascimento). Essa constatação deve ser encarada com ânimo e vigor, cabe ao 

pesquisador em história gráfica um maior compromisso para mudar esse quadro. 

Trabalhos inteligentes são possíveis, como provam alguns dos poucos trabalhos 

citados, e fontes não faltam; não apenas nos acervos do estado, como espalhados 

em muitas cidades do país, nas mãos de colecionadores ou instituições de 

preservação. A esperança está, portanto em um maior engajamento por parte dos 

pesquisadores e boa vontade dos estabelecimentos para abrir as portas de suas 

coleções ou mesmo firmar parcerias, como se tem visto em alguns trabalhos 

desenvolvidos junto à Biblioteca Nacional ou ao Arquivo Nacional. Essa é a única 

forma de mudar a situação atual de parcial desconhecimento da História Gráfica 

regional.

1.4 – IMPRESSOS EFÊMEROS

Para a pesquisa em história gráfica efêmero é todo material impresso “de vida 

breve”, sendo inclusive essa a definição dada por John Lewis, responsável pela 

cunhagem do termo, em seu livro Printed Ephemera (LEWIS, 1969).

Como essa explicação pode parecer um tanto vaga, há outras duas vias 

comuns de introduzir o assunto, uma através de exemplos práticos e outra que se 

vale da explicação através da etimologia da palavra. A fim de aprofundar a questão 

veremos não apenas essas duas abordagens como tentaremos entendê-las em 

maior detalhe.

De acordo com o Dicionário Houaiss, a palavra ʻefêmeroʼ chega até nós 

através do latim ephemeron, que por sua vez tem origem na combinação de duas 
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palavras provenientes do grego antigo: epi (relativo) e hemeros (dia).  Sua aplicação 

ao mundo dos impressos está ligada à palavra inglesa ephemera, que o Oxford 

English Dictionary define como “itens de vida-útil curta, especialmente aqueles que 

mais tarde adquirem valor para colecionadores.”  É nessa acepção que Maurice 

Rickards, fundador da Ephemera Society in Britain , os classifica como “the minor 

transient documents of everyday life”

Mas como o vocábulo abstrato ʻefêmeroʼ passou a significar impressos? O

termo originário tem uma longa história que Young (2003) remonta a Aristóteles. De 

acordo com o autor, o criador da biologia teria utilizado o termo para designar insetos 

com tempo de vida muito breve (daí efemérida, utilizado na zoologia). Para a 

presente pesquisa é importante a substantivação ocorrida que deu origem à palavra 

efemérides, palavra que significou inicialmente um tipo específico de livro que trazia 

observações astronômicas e depois passaria a associar-se a diários de uma forma 

geral, utilizados para anotações sobre os acontecimentos do dia. Mais tarde, o termo 

efemérides passaria a confundir-se com o de almanaque. 

No século XIX há um aumento do uso da palavra em sua forma adjetivada 

(ephemeral), aplicada no sentido de objetos transitórios e idéias abstratas. Young 

informa que um emprego precoce dessa adjetivação para uma ampla categoria de 

materiais impressos data de 1903, quando da publicação do Ephemeral Bibelots: A 

Bibliography of the Modern Chap-books and Their Imitators, de Frederick Winthrop 

Faxon. O uso do adjetivo ao lado de um substantivo genérico parece ter servido 

como aplicação padrão durante meados do século XX para referir-se a artigos 

impressos no início do século XIX. Assim, a entrada materiais efêmeros (ephemeral 

materials) é encontrado na indexação de um artigo de 1917 da Library Literature, e

permanece em uso até hoje.

Embora o mesmo Libray Literature faça referência a um artigo intitulado 

”Cataloging Ephemera”, de 1960, coube a John Lewis (1969) a introdução do termo 

substantivado de forma mais ampla. Sua obra, Printed Ephemera: The Changing 

Uses of Type and Letterforms in English and American Printing, é também 

responsável pelo uso de uma variedade de impressos não-tradicionais diretamente 

ligada ao moderno entendimento do termo efêmero no universo dos impressos.

Rapidamente, entre as décadas de 60 e 70 o termo substantivado suplantaria frases 
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como ʻpublicações efêmerasʼ. A palavra já existente passaria então a ter uma nova 

significação que combinou tanto as acepções de ʻefêmerosʼ quanto de ʻefeméridesʼ

(YOUNG, 2003).

Apesar dos usos e de uma aparição solitária do vocábulo ephemera no 

American Heritage Dictionary , em 1983, somente a partir dos anos 1990 obras de 

referência passaram a incluir uma definição de efêmeros que desse conta de artigos 

impressos, aproximando-a da definição atual. 

De acordo com a Ephemera Society in Britain o termo cobre uma ampla 

gama de documentos, incluindo “folhetos, panfletos, bilhetes, cartas comerciais, 

programas e anúncios, latas e embalagens impressas, encartes publicitários, 

cartazes, jornais e muito mais”.  Essa lista sem dúvida é muito mais extensa e as 

discussões acerca dos limites e fronteiras do que é e do que não é efêmero 

continuam acirradas. De qualquer forma entende-se que são impressos fugidios que 

escapam à linhagem erudita do livro. Rafael Cardoso lembra a importância dessa 

característica:

“Geralmente produzidos para atender a finalidades imediatas e transitórias, 
os efêmeros refletem costumes e opiniões com uma informalidade e 
vivacidade impensadas, que faltam, muitas vezes, às fontes impressas mais 
consideradas. Fragmentários e instáveis, eles traem o ideário profundo do 
contexto em que foram produzidos, revelando conceitos e preconceitos 
normalmente encobertos pelo discurso erudito” (CARDOSO, 2009: 12).

De fato esse tipo de material (anteriormente identificado como literatura 

cinzenta, de rua ou publicação fugidia) foi, há bem mais de um século atrás, 

classificado pelo mercado de impressão como “trabalho por encomenda” ou 

“impressão por encomenda” (“jobbing work” or “jobbing printing”)11, o que os incluía 

no rol de artigos impressos menores e diversos12. O fato de esse material ter sido 

elevado à categoria de impressos efêmeros na verdade religa-os à tradição de 

impressão à qual eles sempre pertenceram. 

�������������������������������������������������������������
11 De acordo com Twyman (2008) o termo Jobbing, aplicado à impressão relaciona-se com artigos de 
impressão menores e de baixa-tiragem.

12 Twyman faz questão de deixar claro que ephemera e jobbing printing não são estritamente
sinônimos, pois este último exclui de sua produção não apenas livros, mas também periódicos e 
jornais. Ainda assim o autor concorda que muito desse material possui vida breve e merece a 
denominação de efêmero.�
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Curiosamente é, em parte, devido a essa estreita relação com o comércio 

que os efêmeros se apresentam como poderosas fontes de pesquisa. Nas palavras 

de Rafael Cardoso (2009): “por estarem ligados a práticas comerciais, costumam 

ainda carregar informações preciosas sobre condições de preço, mercado e 

tecnologia, inclusive no que diz respeito à evolução do próprio meio gráfico”.

No espectro da pesquisa histórica o valor do impresso efêmero vem 

sendo alterado.  Historiadores de diferentes abordagens (história social, cultural e 

também do design) têm dado maior atenção a estes itens como fonte material. 

Twyman (2008) lembra que além de possibilitar a compreensão de determinado 

período de tempo, os efêmeros possibilitam um melhor entendimento de técnicas e 

inovações gráficas muitas vezes introduzidas no mundo dos impressos por esses 

impressos. E deixa claro que sem um olhar sobre os impressos efêmeros, o 

entendimento sobre design gráfico e sobre a história dos impressos se encontraria 

severamente limitada.
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2 . O MÉTODO PLANOGRÁFICO E A LITOGRAFIA 

A litografia é um processo de impressão cujo princípio baseia-se na permanente 

repulsa entre água e gordura.  Sua invenção, na última década do século XVIII, daria 

origem a uma verdadeira revolução nos meios de impressão, revelando aquele que é 

o mais jovem dos grandes inventos da história da impressão: o método planográfico. 

Este método, cuja denominação deve-se à sua mais notável característica, a fixação, 

ou acúmulo, da tinta na superfície de impressão, é na atualidade o mais usual dos 

métodos que envolvem a reprodução de imagens13.

Fig. 1 – O princípio dos diversos métodos de impressão, de acordo com a função da matriz [vista 
lateral]. (Fonte: TWYMAN, 1998)

A diversidade de processos desenvolvidos a partir da descoberta do 

método planográfico é significativa. Da litografia, forma original do processo, ao 

offset - passando pela fototipia14 -, a planografia expõe talvez uma das principais 

características que ajudaram a torná-la a mais popular forma de impressão do 

século XX: sua versatilidade. Essa versatilidade, juntamente com outras 

características que serão expostas, possibilitou que a litografia pudesse competir à 

altura com as mais tradicionais técnicas de impressão de seu tempo e, já a partir da 

�������������������������������������������������������������
13 Sendo os outros dois métodos, o relevo e o entalhe (intaglio), em suas diversas variações. No caso 
da impressão em relevo a tinta para impressão fixa-se nas áreas em alto-relevo da superfície 
trabalhada, enquanto no intaglio a tinta é depositada nos sulcos abertos pelas ferramentas de 
gravação. Para um tratamento mais aprofundado do tema ver Gascoigne, 2004.

14 Processo de impressão planográfico baseado no princípio que a gelatina bicromada tem, quando 
úmida, de reter tintas graxas. Apesar de utilizar inicialmente a pedra como suporte esta seria mais 
tarde substituída por grossas placas de vidro. O processo teve grande importância para a reprodução 
de imagens fotográficas. É também conhecido por Colotipia.�
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metade do século XIX , exibir os primeiros indícios da supremacia do método 

planográfico em relação ao seus concorrentes (GASCOIGNE, 2004).

Embora as variações do método planográficos guardem as características 

básicas encontradas na litografia, nem todos os processos são de interesse para o 

presente trabalho. Assim, a primeira distinção que ajudará a definir nosso objeto de 

estudo está relacionada com a forma de criação da imagem. De acordo com Bamber 

Gascoigne (2004), a imagem impressa pode classificar-se em duas categorias: 

impressos manuais (manual prints) e impressos não-manuais (process prints). Para 

um impresso classificar-se como manual a sua imagem deve ter sido criada 

diretamente na superfície final de impressão (no caso da litografia, diretamente na 

pedra), pelas mãos de um artista ou artífice; o segundo caso reúne as imagens 

originadas em materiais diversos e somente depois transferida para a superfície de 

impressão, incluindo ai diferentes métodos (mecânicos, fotomecânicos, etc.) que 

envolvem mais técnica do que habilidade do impressor15 (GASCOIGNE, 2004).

A segunda delimitação está relacionada com a forma de impressão. A 

impressão litográfica pode classificar-se em direta ou indireta. A impressão é 

considerada direta quando a tinta é passada diretamente da pedra para o papel 

(quer seja através de impressora manual – quando a molhagem e o entintamento da 

pedra são feitos manualmente - ou automática – quando esses mesmos processos 

acontecem de forma automática em cada movimento cíclico). O processo de 

impressão indireta é geralmente associado à impressão off-set, ou impressão 

através de cilindros. Embora o processo off-set de fato esteja associado aos 

cilindros16, é importante salientar que o que classifica uma impressão como indireta 

é a passagem da tinta da matriz para uma segunda superfície que entrará finalmente 

em contato com o papel.

�������������������������������������������������������������
15 Para o caso da litografia, Gascoigne lembra que há um caso-limítrofe, é que a impressão litográfica 
admite uma técnica conhecida como litografia de transferência, onde a imagem é realizada sobre o 
papel e então transferida para a pedra. Para o autor, esse caso representa uma exceção e o 
impresso obtido através desta técnica deve ser classificado como manual. De toda forma essa 
classificação é marcadamente metodológica, havendo outros autores que discordam dessa visão. 
Para tal ver Riat (2006).

16 M. Riat (2006) relata que antes dos cilindros de chapa flexível algumas prensas offset trabalhavam 
com pedras, ou seja, o processo era indireto embora não fosse cilíndrico.
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Assim, a introdução ao processo litográfico, bem como a abordagem de 

suas diferentes técnicas, temas deste capítulo, seguirão essas diretrizes, limitando-

se a entender e explicar o processo litográfico dentro da problemática das técnicas 

manuais no universo dos processos de impressão direta em pedra17.

2.1 - O PROCESSO LITOGRÁFICO 

A litografia é um processo de impressão baseado na conhecida antipatia entre 

gordura e água. A novidade e o segredo do processo estão, contudo, não no suporte 

utilizado para a impressão, mas em sua utilização. Ao contrario das impressões 

relevográficas onde se produzem sulcos ou fendas com a ajuda de instrumentos 

como goiva ou buril na superfície da matriz, a impressão litográfica funciona 

mediante o acúmulo da gordura sobre a superfície da pedra calcária.

A pedra então absorve esta camada de gordura depositada pelo lápis de 

desenho. Em seguida a pedra recebe uma camada de goma arábica e ácido nítrico, 

cujas propriedades irão contribuir para que o desenho, ou melhor, a gordura se fixe. 

Passa-se então para a tintagem, quando a pedra deve ser umedecida fazendo com 

que as áreas não desenhadas rejeitem a tinta graxa da impressão e somente as 

partes desenhadas estejam aptas a recebê-la. Devidamente entintada a pedra segue 

para a impressão.

Para um melhor detalhamento, o processo pode ser subdividido em 4 

etapas: limpeza da pedra, desenho, tintagem e impressão. 

2.1.1 – Limpeza da pedra

A pedra litográfica é um calcário poroso cuja fonte original encontrava-se em 

Solnhofen, Alemanha. A pedra possui vários graus de dureza, propriedade que influi 

no resultado final do trabalho. A dureza da pedra está ligada à sua cor, e varia desde 

o cinza-castanho escuro até o amarelo-creme. 

�������������������������������������������������������������
17 Embora seja possível incluir processos como a zincografia ou a algrafia dentro do conjunto de 
técnicas litográficas, preferiu-se aqui seguir a linha que as classifica como braços da metalografia e 
assim excluí-los deste estudo. As diferenças técnicas destas apresentam-se mais diretamente 
relacionadas com o suporte e não com a execução ou impressão, podendo-se, portanto, aplicar 
quaisquer técnicas litográficas sobre zinco ou alumínio.�
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Fig. 2 – A pedra calcária, matriz da técnica litográfica. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de 

Pernambuco, 2010)

As pedras de tom acinzentado apresentam maior dureza, enquanto as de 

tonalidade amarelada são menos duras e se desgastam com maior facilidade, não 

permitindo trabalhos de grande rigor e delicadeza. As amarelas são as mais comuns 

e preferíveis para desenhos em que se deseja obter fundos lisos. (JORGE;

GABRIEL, 2000)

Ao receber uma pedra litográfica, a primeira providência a ser tomada 

pelo estabelecimento litográfico é o arredondamento dos cantos e das arestas dos 

blocos, a fim de evitar estragos, como entintamento indesejado. Porém, a primeira 

operação realmente significativa pela qual passará a pedra é a ponçagem. (Fig. 3)

É nessa fase que a pedra adquire as características necessárias para o trabalho 

final. Em um primeiro momento a ponçagem é responsável por tornar a pedra 
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perfeitamente lisa e nivelada, em outro18 é responsável pelo granido da pedra, 

qualidade diretamente ligada ao resultado final da impressão.

O granido da pedra pode ser entendido como os diferentes graus de 

aspereza do bloco e é conseguido com o auxílio de substância abrasiva, como o pó 

de esmeril e o carburundum. Essa gradação é conseguida de acordo com os 

diferentes grãos disponibilizados para a obtenção da textura da pedra, sendo os 

mais correntemente usados na litografia os números 80 e 100 – grosso –, 120 e 180 

– médio – e 220 – fino (JORGE; GABRIEL, 2000).

Fig. 3 – Ponçagem. Importante processo no qual a pedra adquire o granido necessário para os 
diferentes trabalhos. (Fonte: acervo do autor)

2.1.2 – Desenho

O desenho litográfico admite várias modalidades (como será visto na seção 1.2), a 

matéria com que se desenha pouco difere em substância (FERREIRA, 1994). De 

todas, a técnica mais corrente consiste em desenhar com lápis graxo sobre a pedra 

granida, com a qual se obtém uma grande variação de meios tons. Essa gradação é 

conseguida segundo a maior ou menor dureza do lápis, que vai do copal (muito 

�������������������������������������������������������������
18 A ponçagem tem a função de deixar a pedra lisa, emparelhá-la ou mesmo de apagar o desenho 
anterior. Embora não seja o mesmo que granir, na prática os termos se confundem. A granulação da 
pedra pode ser obtida através de um granidor, mas é muitas vezes obtida durante a ponçagem, pelo 
simples atrito das pedras. Vale salientar, todavia, que enquanto o granido da pedra é obtido através 
de substâncias abrasivas, o nivelamento da pedra é obtido a partir de areia e água.
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duro) ao zero (muito mole), tendo em geral cinco ou seis graus de variação; o 

granido mais ou menos fino da pedra também ajudará a definir o desenho final

(JORGE; GABRIEL, 2000). 

O lápis graxo é uma mistura de cera de abelha, cera de carnaúba, sabão, 

fuligem e goma laca, esta última é que determina a dureza do lápis (FERREIRA, 

1994).

O desenho pode ser feito diretamente sobre a pedra, com o cuidado de 

que seja invertido lateralmente. Deve-se evitar também a ocorrência de corpos 

estranhos na superfície da pedra e se certificar de que nenhuma partícula de suor a 

atinja (FERREIRA, 1994).

“No caso das ilustrações, em que deve concorrer o processo tipográfico, 
para a impressão do texto, a estampagem litográfica, em razão do complexo 
tratamento a que se deve submeter o papel e a própria estampa, antes e 
depois da tiragem, ocorre invariavelmente em primeiro lugar” (FERREIRA, 
1994: 107).

A tinta com que se desenha (a do lápis, da pena, etc.) não é a que servirá 

de tinta para a impressão da imagem final. Ela é de cor preta apenas para ajudar o 

gravador a distinguir e avaliar melhor o trabalho, o essencial é que ela seja de 

substância graxa. Essa substancia graxa penetra nos poros da pedra e então é 

absorvida (FERREIRA, 1994).

Fig. 4 – O desenho a lápis graxo. (Fonte: visualartschool.blogspot.com/, 2011)
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Para produzir uma litografia a cores deve-se utilizar uma pedra para o 

desenho de cada cor. O traço geral do desenho é feito em uma pedra guia e depois 

transportado para cada uma das outras pedras que se pretende trabalhar a cor em 

separado. Esse decalque servirá de base ao gravador para trabalhar as cores com 

maior detalhamento. Terminado o desenho a pedra passa à fase de tintagem. 

(FERREIRA, 1994).

Fig. 5 – Mestre litógrafo desenhando sobre a pedra. 

(Fonte: www.posterclassics.com/StoneLithograph.html, 2010)

2.1.3 – Tintagem

Antes de entintar a pedra é necessário que ela passe por um processo de 

preparação química.  Esta etapa consiste em banhar a pedra com uma solução de 

goma arábica e ácido nítrico que, além de consolidar a absorção da tinta graxa pela 

pedra, tem duas finalidades: tornar as áreas desenhadas mais resistentes à água; e 

as áreas de branco (as não trabalhadas) ainda mais hidrófilas, posto que abre os 

poros do calcário. (FERREIRA, 1994).

Após a preparação, a pedra deve ficar em repouso por cerca de vinte e 

quatro horas até secar completamente. Passado esse tempo deve-se remover a 

preparação com uma esponja embebida em água, e, em seguida, enxugar a pedra 
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com um pano. Um pedaço de pano macio molhado de terebintina faz o desenho 

desaparecer, ficando apenas a graxa entranhada nos poros. Nesse momento é 

importante que a pedra esteja sempre sendo umedecida para tornar as áreas de 

branco inteiramente insensíveis aos corpos graxos.

Com um rolo, a tinta de impressão litográfica é passada sobre a pedra 

(Fig. 6), e então o desenho reaparece (a tinta é absorvida pelas áreas impregnadas 

de gordura e repelida pela área umedecida), dessa vez com a cor que será impressa 

(FERREIRA, 1994).

Fig. 6 – A pedra sendo entintada manualmente. (Fonte: acervo do autor)

2.1.4 – Impressão

A prensa litográfica sofreu, desde sua invenção, sucessivas melhorias e pode ser 

encontrada sob várias formas, desde as pequenas e manuais, até grandes prensas 

automáticas19.

Para ter início a impressão, o primeiro passo é colocar a pedra sobre o 

carro da prensa, somente nela a pedra deve ser entintada. Uma folha de papel, 

cuidadosamente margeada, é posta na posição correta de impressão sobre a pedra 

preparada. O papel deve ser coberto com uma cartolina, e sobre essa cartolina põe-

se um cartão protetor que se engordura com graxa. A prensa litográfica atua por 

pressão sobre a pedra através de uma régua fortemente apertada. Deve-se fazer um 

�������������������������������������������������������������
19 A evolução da técnica de impressão litográfica é, mais à frente, analisada com maiores detalhes. 



58

ajuste para calcular até onde a pedra deve correr, após isso acerta-se a pressão, 

baixa-se o rodo e tem início a reprodução. (JORGE; GABRIEL, 2000).

2.2 – TÉCNICAS LITOGRÁFICAS MANUAIS 

A versatilidade do método planográfico, comentada anteriormente, apresenta-se, no 

caso da litografia, não apenas através da relativa facilidade do desenhar sobre a 

pedra, quase tão natural quanto sobre o papel e inequivocamente menos complexo 

do que trabalhar sobre madeira ou metal, mas principalmente através dos vários 

meios de se criar as imagens.

Caberia inicialmente ao próprio criador da litografia, Alois Senefelder, 

anunciar pormenorizadamente, as principais formas de criação de imagens sobre a 

pedra.  À medida que o processo tornava-se popular, e era assimilado por outros 

litógrafos e impressores, novas técnicas seriam desenvolvidas enquanto aquelas já 

existentes passariam por aperfeiçoamento.

Dentre as principais técnicas destacam-se as seguintes:

2.2.1 – Desenho a pena       

Uma das técnicas mais básicas de desenho sobre pedra é o da pena litográfica. O 

desenho à caneta pena deve ser feito sobre a pedra altamente polida – o que 

proporcionará uma superfície semelhante à do desenho sobre papel –, e utilizando 

tinta graxa especial, conhecida pelo nome de touche. Para o caso de impressões de 

áreas maiores pode-se utilizar um pincel para aplicar a tinta. O resultado visual 

obtido é semelhante ao da tinta nanquim sobre papel, ou seja, de pretos de 

intensidade uniforme e com fortes contrastes.
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Fig. 7 – O resultado de um desenho feito com a técnica da pena litográfica é bastante semelhante ao 
de um original à pena sobre papel. Esta ilustração foi retirada de uma edição fac-símile do periódico 
recifense O monitor das Famílias; a imagem da direita mostra um detalhe do trabalho de hachuras. 
(Fonte: O MONITOR das famílias: periódico de instrucção e recreio, 1985)

2.2.2 – Crayon ou lápis 

A busca por meios mais convenientes levou à técnica a lápis e crayon, ambos de 

substância gordurosa. Nesta técnica a pedra utilizada para o desenho – em oposição 

à técnica da pena – deve ser granida, dando maior sensação de aspereza, medida 

que serve para evitar que o lápis deslize sobre a pedra. Essa lógica advém da 

própria técnica do crayon sobre papel, que de acordo com a qualidade e 

característica do papel oferece resultados visuais diferentes.

Ferreira (1994) reserva à técnica do lápis graxo o patamar de mais 

importante técnica litográfica, à qual se deve as maiores realizações artísticas, 

lembrando que Honoré Daumier (1808-1879) praticamente não utilizava outro 

instrumento.

As características de sua impressão guardam estreita semelhança com o 

desenho a lápis mole sobre papel rugoso. 
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Fig. 8 – Pormenor de Ilustração assinada por Vera Cruz e impressa na litografia recifense de J. E. 
Purcell. O desenho revela os detalhes do traço a crayon litográfico (Fonte: Diabo a Quatro: Revista 
Infernal, n° 116, 1877)

2.2.3 – Maneira negra litográfica (mezzotinta litográfica)

A maneira negra20, como o próprio nome indica, é uma forma de obter, através da 

litografia, imagens com aspecto similar ao talho-doce calcográfico. Para tal deve-se 

cobrir toda a superfície da pedra com tinta litográfica. Obtida essa mancha negra o 

artista ou artífice remove a tinta da pedra através de diferentes formas, variando 

desde uma suave fricção com uma flanela (para obter tons escuros de cinza) até 

arranhar, com agulhas de água-fortista, a superfície da pedra, ou mesmo raspar, 

com um raspador, toda a tinta fora para obter brancos puros.

Apesar da vida curta, a mesma técnica tonal utilizada na maneira-negra 

seria amplamente utilizada mais tarde na obtenção dos sutis matizes de fundo 

daquelas litografias que representariam o primeiro passo em direção à litografia a 

cores.

�������������������������������������������������������������
20 Ferreira (1994) aceita a informação dada por Bersier de que a técnica foi criada em 1831, pelo 
belga Edmond Tudot (1805-1861).
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2.2.4 – Água-tinta litográfica ou litotinta

Inventada em 1840 pelo britânico Charles Hullmandel (1789-1850), a técnica da 

litotinta é o equivalente litográfico da aguatinta. O método envolve a pintura sobre a 

pedra litográfica com o touche diluído em água ou solvente em diferentes níveis, o 

resultado sendo aguadas de diferentes intensidades na impressão final.

O método envolvendo pintura sobre pedra não era novidade, uma vez que 

a tinta litográfica já era usada em métodos como o de desenho a pena ou a pincel, 

todavia o resultado era sempre de um único tom de preto, o verdadeiro avanço 

ligado a esta técnica consiste na gradação de tons obtida pela aguada.

2.2.5 – Espargido

Também chamada técnica do espargido e reservas, esta técnica consiste em 

salpicar a tinta sobre a pedra de forma aleatória ou controlada. 

Sua execução consiste em reservar (mascarar) previamente as áreas 

desejadas da pedra com goma arábica e depois, com o auxílio de uma escova 

(escovas de dente, foram bastante utilizadas) e de uma tela, salpicar a tinta 

litográfica, preparada com terebintina em vez de água, sobre a pedra. Assim as 

áreas reservadas aparecem brancas e as áreas salpicadas apresentam pequenos 

pigmentos de diferentes tamanhos. 

Esta técnica teve grande receptividade entre artistas do fim do século XIX, 

como Toulouse-Lautrec ou Jules Chéret, que a utilizaram com grande virtuosismo 

em seus famosos cartazes (Fig. 9), garantindo importante lugar da técnica no circuito 

comercial.
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Fig. 9 – Um dos cartazes de Lautrec no qual o artista se valeu da técnica do espargido e reservas. À 
direita um detalhe evidenciando as características visuais da técnica. (Fonte: www.vandaprints.com,
2011)

2.2.6 – Gravura em pedra 

A técnica de gravura em pedra é bastante peculiar e pode ser entendida como uma 

simulação da técnica do entalhe em metal (intaglio).  A técnica consiste na cobertura 

da pedra com uma fina camada de goma-arábica tingida (negro de fumo, um pouco 

de guache ou óxido vermelho) com a finalidade de facilitar a visualização durante a 

gravação, que deve ser feita com ponta de aço ou buril de gravar, com a pressão 

suficiente para quebrar a película da goma-arábica e abrir um fino sulco na 

superfície da pedra.

Após a conclusão do desenho embebe-se um tecido em uma mistura de 

terebintina e tinta de transporte, e espalha-se esta solução, na forma de movimentos 

circulares, até preencher totalmente os sulcos.  Após o preenchimento uniforme do 

desenho procede-se como qualquer outra impressão litográfica.

Visualmente bastante semelhante à técnica da pena ela consegue, 

porém, resultados de maior precisão e delicadeza, tendo por isso servido fortemente 

à indústria e ao comércio, sobretudo para trabalhos que requeriam maior acerto 

técnico, como aqueles que se utilizavam de desenhos complexos de linhas, a 

exemplo dos adornos de certificados, ações, letras de câmbio e mesmo embalagens

(JORGE; GABRIEL, 2000).
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2.2.7 – O processo de transferência

Entre as diversas formas de obtenção de imagens na pedra é possível ainda incluir o 

processo de transferência, ou transporte, que consiste em desenhar em papel 

especialmente preparado e depois transferir a imagem para a pedra litográfica.

Costuma-se dividir o processo de transferência entre os sistemas identificados como 

reporte e autografia, “diferentes mais pela finalidade do que pela essência” 

(FERREIRA, 1994). Em ambos os casos as características das tintas e dos papéis 

são notadamente importantes.

O reporte admite desenho à tinta ou lápis graxos sobre papel de reporte 

que pode apresentar aspecto opaco ou transparente. Os papéis opacos, cobertos 

com leve camada de alvaiade21 e cola, são granidos mecanicamente e suportam 

trabalhos mais pesados como raspaduras enquanto os translúcidos são finamente 

granidos por pressão e cobertos com camada de cola transparente (estes últimos 

têm a vantagem de servir para decalque de desenhos que se deseja litografar).

O sistema de reporte é fortemente associado ao meio comercial, onde 

obteve grande êxito, sobretudo pela multiplicação da imagem de uma pedra-matriz 

para várias outras pedras ou várias vezes para uma única pedra maior, expediente 

bastante comum em litografias comerciais ou gráficas que necessitavam imprimir 

seus desenhos em grandes tiragens.

O processo de autografia consiste também em desenhar sobre papel 

especial, porém liso e revestido (semelhante ao couché), com tinta apropriada, a 

tinta autográfica, e então decalcar na pedra tais imagens. Embora o processo de 

autografia seja semelhante ao do reporte, o transporte autográfico deve ser feito 

sobre pedra perfeitamente lisa, sendo o resultado, portanto, semelhante a um 

desenho à tinta litográfica.

A autografia permite ainda uma forma de decalque obtido através de 

pressão sobre outras superfícies devidamente entintadas, como clichês, 

xilogravuras, composições tipográficas e até mesmo provas frescas de talho-doce.

�������������������������������������������������������������
21 Pigmento constituído de carbonato de chumbo, usado para dar corpo a tintas e vernizes. (PORTA,
1958).
�
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As vantagens advindas desse processo podem ser observadas nos mais 

diversos aspectos, sendo talvez o mais impactante o fim do desenho reverso, tão 

característico da litografia. O desenho no papel tornou o rebatimento da imagem 

desnecessário, pois ao transferi-la para a pedra essa imagem era automaticamente 

invertida, retornando depois, durante a impressão, à sua forma normal (evolução 

especialmente importante para o desenho de letras).

2.2.8 – Impressão anastática

A inventividade de Senefelder seria ainda responsável pela descrição de um 

processo que pode ser entendido como antecessor dos métodos de reprografia: a 

impressão anastática.

A impressão anastática consiste na cópia de impressos (recentes ou 

antigos), desenhos e mesmo textos manuscritos, desde que estes tenham sido 

traçados ou impressos com tinta gordurosa. Assim o papel a ser reproduzido, no 

caso o original, deve passar por um processo químico com o objetivo de liberar a 

gordura contida na tinta original, a qual será transferida para a nova superfície de 

impressão, a pedra litográfica, e finalmente tratada como uma imagem litográfica

(GASCOIGNE, 2004).

A desvantagem do processo de impressão anastática deve-se ao fato de 

que durante a operação química o original é perdido, e devido à inconstância dos 

resultados corre-se o sério risco de destruir o original sem produzir uma cópia. Ainda 

assim há registros da utilização da técnica na Alemanha até a primeira década do 

século XX.

Apesar da original intenção, ou seja, reprodução de textos antigos, a 

técnica foi muito utilizada com fins mais corriqueiros dentro da indústria gráfica, 

como na reedição de documentos que haviam sido impressos mediante tipografia ou 

litografia.
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2.2.9 – Litografia a cores e cromolitografia

Os primeiros usos de cores na litografia remetem ao século XIX e, como dito 

anteriormente, mantêm estreita relação com o desenvolvimento da maneira negra 

litográfica – seja na cobertura da pedra com tinta, na utilização da cor sólida, ou nos 

realces obtidos com a raspadura da tinta na pedra, todos esses mecanismo 

garantiriam parte das condições técnicas para o desenvolvimento do processo.

Gascoigne (2004) lembra que a utilização dos brilhos obtidos na maneira 

negra litográfica contribuiu para o desenvolvimento do uso de uma segunda cor na 

impressão litográfica, isso por que graças a esta técnica tornou-se possível simular a 

velha técnica do chiaroscuro22 xilográfica (onde os brilhos do desenho são obtidos, 

ou através de guache branco sobre papel colorido, ou aproveitando o próprio branco 

do papel).  Assim tornou-se comum imprimir litografias a partir de duas pedras – uma 

para a imagem preta, imitando o desenho em si, outra para uma segunda tinta, 

geralmente castanho-amarelada, sugerindo um segundo plano colorido, de onde 

emergiam os brilhos.

Fig. 10 – Um exemplar das primeiras técnicas para a obtenção de diferentes matizes. A simulação da 
técnica do chiaroscuro (a partir da raspagem dos tons sólidos da pedra totalmente entintada) permitia 
a obtenção de nuances e sombreados. (Fonte: GASCOIGNE, 2004)

�������������������������������������������������������������
22 O chiaroscuro é uma técnica de impressão relevográfica (originalmente ligada à madeira, mas 
também executada em placas de metal) com grande utilização nos séculos XVI e XVIII. Esse método 
marca uma das primeiras formas de obtenção de imagens impressas coloridas e deve seu nome 
(claro-escuro) ao contraste entre as áreas de realce (brilho) e as áreas escuras circunvizinhas. Para 
maiores detalhes ver GASCOIGNE (2004).
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O que é importante relatar nesse primeiro momento da litografia a cores é 

que sua aplicação era feita preenchendo-se grandes áreas de forma uniforme em 

composição com pedras que traziam puros brancos que emergiam de outras pedras 

total ou parcialmente entintadas. Somente depois foi possível obter sutis variações 

tonais, permitindo uma maior riqueza de detalhes. 

Dessa forma seria uma questão de tempo e testes (problemas com 

registros e com o preço de tintas coloridas estão entre alguns motivos relacionados a 

este tema) para que de duas ou três se passasse a um maior número de pedras, o 

que culminaria nas famosas cromolitografias do século XIX.  

Cromolitografia é o termo pelo qual ficou conhecida a impressão colorida 

produzida através da litografia. Esta técnica, patenteada na França no ano de 1837 

pelo impressor Godefroy Engelmann, tem seu termo muitas vezes associada ao 

produto da indústria gráfica, em oposição às litografias coloridas produzidas por 

artistas. Na verdade, a expressão independe desta classificação podendo ser 

utilizada para toda impressão colorida executada em duas ou mais pedras. 

Fig. 11 – Cromolitografia a partir de cores sólidas. (Fonte: BENSON, 2009)

O termo, contudo, é geralmente associado a algumas características que 

a singularizam no mundo da impressão. O primeiro é o uso de grande número de 

matrizes. Gascoigne (2004) relata que segundo um antigo manual de cromolitografia 

de 1885 (Colour and colour printing, de W. D. Richmond) o autor comenta a 

necessidade de, pelo menos, nove matrizes, lembrando ainda que se o cliente 
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desejasse uma aparência de fac-símile o número deveria ser bem maior. De fato, no 

auge da cromolitografia, o número de pedras usadas chegava algumas vezes a mais 

de vinte.

A segunda característica diz respeito ao resultado gráfico. Na 

cromolitografia, em oposição às primeiras litografias coloridas, obtidas a partir de 

tons sólidos, o uso das cores era pensado para que o resultado final gerasse cores 

derivadas. Para isso eram criados mecanismos de superposição de cores, 

realizados durante a separação destas nas pedras.

O mais clássico desses mecanismos é a técnica do pontilhamento. A 

partir desta técnica tornou-se possível obter uma gama completa de tons, o que 

ajudou a promover o pontilhamento a uma das mais marcantes características da 

litografia comercial a cores.

Fig. 12 – Dois detalhe de trabalhos de pontilhamento. O primeiro é a aplicação da técnica diretamente 
em uma matriz litográfica, indicando apenas uma das cores que será impressa; já o segundo é parte 
de um rótulo impresso, onde é possível ver o efeito obtido pela técnica. (Fonte: Acervo Imagens 
Comerciais de Pernambuco e Coleção Almirante)

Das técnicas acima assinaladas, nem todas foram bem sucedidas em sua 

adaptação ao meio comercial. Técnicas como a litotinta ou a mezzotinta litográfica, 

embora tenham servido para a reprodução de imagens, tiveram seu 

desenvolvimento muito mais atrelado a necessidades do meio artístico (mesmo que 

houvesse intenções comerciais envolvidas) do que do meio comercial propriamente 

dito, ou seja, a geração, e reprodução, de novas imagens para novos meios e 
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necessidades. O crayon, apesar da importância e da vida longa, teve sua utilização 

praticamente resumida ao meio editorial, especialmente para caricaturas em jornais 

e revistas ilustradas; tendo o mesmo acontecido com o espargido, porém com seu 

uso voltado, preferencialmente, para os cartazes. Por outro lado, técnicas como a 

pena, a gravura em pedra, a transferência e a cromolitografia reinaram no meio 

comercial, dando origem a capas e ilustrações de livros, cartazes, mapas, escrituras 

comerciais, notas bancárias e rótulos, contribuindo diretamente, inclusive, para a 

formação da moderna linguagem gráfica. 

Essa variedade de técnicas (e também dos seus usos) só em parte pode 

ser explicada a partir da versatilidade do método. Mais do que isso, há na história da 

impressão uma série de questões que envolvem, por exemplo, necessidades da 

indústria e do comércio e que impactaram diretamente no desenvolvimento ora mais, 

ora menos intenso dos diferentes processos de impressão. Compreender como se 

deram essas relações e como influíram para o desenvolvimento da litografia é o 

tema do próximo capítulo.
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3. A LITOGRAFIA E SUA HISTÓRIA

O método planográfico em sua forma original, a litografia, tem origens em fins do 

século XVIII. É válido observar que àquela altura nenhum novo método de impressão 

era anunciado havia três séculos. Os velhos métodos de impressão como xilografia

e gravura em metal estavam bem estabelecidos, quer pelo baixo custo e 

simplicidade do primeiro quer pela precisão e grande gama de possibilidades, em 

especial voltada para trabalhos artísticos, permitidas pelo segundo (TWYMAN, 

1970).

Justamente em fins do século XVIII tais modelos de impressão 

começaram a mostrar-se inadequados. Apesar da diversidade de processos 

desenvolvidos na impressão em relevo, havia elementos que constituíam grandes 

entraves ao seu pleno desenvolvimento. Entre eles é possível citar a relativa lentidão 

tanto na impressão quanto na produção de placas impressoras, bem como a 

necessidade de um maior número de imagens, e de preferência mais baratas

(TWYMAN, 1970).

Essa situação contribuiu para que uma série de pesquisas, tanto por 

melhorias nos processos existentes como pela busca de um novo processo fossem 

realizadas naquele período. Nesta atmosfera teriam origem as pesquisas que  

levaram ao nascimento da litografia.

3.1 – ORIGENS EUROPEIAS 

A criação, ou descoberta como preferem alguns, da litografia é conferida a 

Alois Senefelder. Senefelder nasceu em Praga em 1771; filho de um ator do Teatro 

Real de Munique é cedo transferido junto com a família para aquela cidade. Aos 

vinte anos, devido à morte do pai, em 1791, é obrigado a abandonar os estudos de 

Direito que havia iniciado na Universidade de Ingolstadt, e, seguindo um antigo 

desejo23, dedica-se às atividades teatrais, representando e escrevendo. 

�������������������������������������������������������������
23 Ainda enquanto estudante, o jovem Senefelder havia publicado uma pequena comédia, Die 
Mädchenkenner (1789), publicada mais tarde, em 1792, em Munique.
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Após dois anos de reveses como ator, entre os quais a negativa de 

emprego no Teatro da Corte de Munique, Senefelder decide investir na carreira de 

autor, mas novamente depara-se com dificuldades para impressão de sua primeira 

peça, devido aos altos custos. Na tentativa de publicar ele mesmo suas peças, no 

intuito de diminuir os custos, é que Senefelder se dedica à arte da impressão.

Fig. 13 – Alois Senefelder, em litografia de Lorenz Quaglio. (Fonte: wikipedia.org, 2010)

Aprendeu inicialmente impressão tipográfica, mas devido à falta de capital 

passou a fazer testes, como muitos outros de sua época, com diferentes tipos de 

estereotipia24. Como estes custavam mais do que seus meios permitiam, retornou ao 

trabalho com placas de cobre e estanho. Enquanto praticava seus estudos, 

Senefelder atentou para um pedaço de pedra calcária de Kelheim, bastante comum 

naquela região, que havia adquirido para servir de prancha para entintamento.

Ocorreu-lhe em um primeiro momento que talvez a pedra servisse de modelo mais 

econômico para seus testes e, somente depois, quando percebeu que a pedra 

poderia oferecer espessura suficiente, é que notou que ela serviria como matriz 

impressora.

�������������������������������������������������������������
24 De acordo com Frederico Porta “a arte de reproduzir uma composição tipográfica numa chapa 
inteiriça, por meio de matriz de gesso, cartão ou outra substância, onde se molda o metal líquido; 
clichagem” (PORTA, 1958: 145).�
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É entre 1796 e 1798 que Senefelder dá início aos estudos de uma nova 

forma de impressão, que ele chamaria inicialmente Chemische Druckerei, ou 

impressão química.  Denominação extremamente adequada, uma vez que a 

novidade do processo está menos no suporte do que na sua utilização. De fato, 

testes de impressão com pedra já vinham sendo praticados há alguns anos, sendo 

Simon Schmidt o mais famoso nome ligado a estas tentativas. Contudo estes 

estudos revelavam ainda uma busca por placas relevográficas. Com o criador da 

litografia não seria de todo diferente, Senefelder inicia seus estudos com a pedra 

seguindo também os velhos preceitos da relevografia. 

Embora seja famoso o relato dado por Senefelder sobre o momento em 

que teria descoberto a litografia, quando

“certo dia do ano de 1796, em Munique, por não dispor de uma fôlha de 
papel no momento, viu-se obrigado a inscrever o rol da roupa, que a 
lavadeira impaciente reclamava, sôbre uma pedra lisa, de natureza calcária, 
muito comum na Baviera, utilizando para isto a tinta de impressão que êle 
fabricava com cêra, sabão e negro-de-fumo. Por espírito de curiosidade, 
resolveu tratar essa escritura com água-forte diluída, verificando assim que 
o ácido apenas atacava a parte descoberta da pedra, tornando possível 
tirar-se uma prova dos dizeres.”  (Porta, 1958: 374,375), 

curiosamente seus experimentos nesse momento ainda estavam ligados à 

relevografia e não a um método planográfico de impressão de fato. 

A invenção da planografia e a descoberta das reais propriedades da 

litografia viriam, na verdade, da observação do processo de autografia, também 

desenvolvido por Senefelder. Diante das dificuldades de fixação da tinta durante a 

transferência do papel para a pedra, Senefelder partiu para uma série de 

experimentos que o levariam a perceber que todo o processo de transferência 

centrava-se na maior ou menor afinidade entre um ingrediente e outro.

A partir dessa observação Senefelder passou a dar maior atenção à 

repulsão entre gordura e água, o que levaria invariavelmente à criação da litografia, 

“embora o aperfeiçoamento exigisse ainda do inventor longos anos de experiência e 

duros sacrifícios”. (PORTA, 1958)

Em setembro de 1799 Senefelder recebe o privilégio, por quinze anos, 

para uso exclusivo da litografia em toda a Bavaria, podendo com isso revelar seu 

processo com garantias legais contra plágio e contrafação (o que na prática não 
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seria respeitado). Esse período foi marcado por parcerias, sociedades, viagens, 

tanto de divulgação quanto pela busca de privilégios de patentes, a cidades como 

Londres, Viena, Paris e a própria Munique. Apesar de alguns desapontamentos 

durante esse período, seguiu-se uma fase de grande experimentação e tranqüilidade 

para Senefelder; esses experimentos garantiram a Senefelder uma série de 

melhoramentos nas técnicas e na impressão litográficas, que fariam com que após 

sua morte, em 1834, quase todos os desenvolvimentos do processo tivessem sido 

antecipados pelo seu inventor, com exceção do processo fotográfico e da 

descoberta do princípio do ofsset. 

Essas descobertas seriam divulgadas no famoso tratado sobre litografia, 

denominado Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey25, que Senefelder daria ao 

conhecimento em 1818. 

Fig. 14 - A primeira edição do famoso livro de Senefelder. 
(Fonte: www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000377.html, 2010)

�������������������������������������������������������������
25 É possível que o tratado de Senefelder tenha sido influenciado pelo Enciclopedismo francês, 
encabeçado por Voltaire, Diderot e DʼAlembert, entre outros não menos importantes. A relação 
daqueles manuais com o saber científico é conhecida, e a proximidade temporal entre os últimos 
volumes da Enciclopédia Diderot (década de 1770) e a publicação do tratado de Senefelder (1818) 
permite imaginar tal conexão.
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3.1.1 – Popularização da litografia: os tratados litográficos e a expansão do 

processo.

Inicialmente a litografia demoraria a se estabelecer26. Fora da Alemanha, seu 

impacto no mundo dos impressos foi mínimo até cerca de 1820, quando então uma 

série de publicações, posteriores ao tratado de Senefelder, iniciaria uma fase de 

divulgação e propagação do novo processo. (TWYMAN, 1998)

Segundo Twyman (1970), pelo menos uma dúzia de novos tratados sobre 

litografia foi publicada entre 1819 e 1825, tendo alguns deles sido traduzidos ou 

mesmo reeditados. Levando-se em consideração todas essas publicações é 

possível enumerar cerca de vinte tratados em um período de sete anos, número que 

chegaria a cerca de cinqüenta nos quarenta anos seguintes à publicação do tratado 

de Senefelder. Esses trabalhos apareceram na França, Alemanha, Inglaterra e Itália, 

justamente os principais países envolvidos com o desenvolvimento da litografia na 

Europa.

Um fator importante, que permitiu essa difusão, foi o fato da litografia ter 

sido descoberta após a invenção dos tipos móveis na Europa. Seria permitida à 

litografia uma literatura técnica impossível de se obter durante o período inicial tanto 

da impressão em relevo quanto do intaglio27. Seguindo ainda Twyman:

“De fato, o primeiro tratado voltado para as técnicas de água-forte e do 
talho-doce foi publicado cerca de 200 anos após suas descobertas, por volta 
da metade do século quinze, enquanto a xilografia, o mais velho dos 
processos gráficos, não foi tema de trabalho separado até o tratado de 
Papillon, publicado em 1766” (TWYMAN, 1970: 61).

Além disso, a pujança da literatura técnica sobre o processo litográfico 

parece estar relacionada, em parte, à natureza misteriosa e à novidade do processo. 

Em comparação a outros processos, a litografia estava ligada a princípios químicos 

�������������������������������������������������������������
26 Entre os motivos para tal estão a própria morosidade em Senefelder divulgar o processo, a 
novidade do material e do equipamento (em muitos casos era Senefelder que construía as prensas), 
e a falta de artífices que conhecessem todas as etapas e detalhes do processo.

27 Mas vale observar que mesmo durante esse período houve pouca produção de tratados voltados 
para outros processos gráficos, parecendo ser a água-forte um dos poucos processos a atrair 
escritores em quantidade.
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e não mecânicos. Esse “mistério” tornou a litografia tema atraente não apenas para 

artistas como também para cientistas. Como se sabe havia grande interesse pelas 

artes naturais e físicas desde o século dezoito, o que talvez tenha ajudado a 

impulsionar os escritores sobre litografia a tirar vantagem dessa ênfase no processo 

químico por trás da litografia28. Twyman lembra que “muito da literatura inicial sobre 

litografia encontra-se na forma de pequenas notícias em periódicos de ciência, 

literatura e moda das duas primeiras décadas do século XIX” (TWYMAN, 1970: 62)

À medida, pois, que esses tratados ou artigos apareciam, o novo método 

tornava-se mais familiar e conhecido. Nesse mesmo período o processo expandia-se 

do universo artístico, no qual teve receptividade inicial (pois os artistas viram na 

litografia uma forma de reproduzir seus trabalhos sem a interferência de um 

gravurista profissional), em direção ao mundo dos impressos comerciais que, como 

visto, já ansiava por um método mais barato e veloz, colocando a litografia em uma 

situação de experimentação e provação. 

A litografia parecia promissora. Por volta de 1820 o processo já apontava 

sua utilidade na impressão de mapas, plantas, partituras, diagramas e para 

impressões em pequenas tiragens que combinavam desenhos e palavras (ainda que 

nesse momento seu desenvolvimento tenha sido localizado, com maior atividade na 

Alemanha e na Inglaterra do que na França, por exemplo). Outro grupo de 

impressos que, nesse período, foi beneficiado pelas inovações da litografia foi o 

daqueles que requeriam um toque mais especial, como circulares, manifestos, etc., 

pois manuscritos podiam ser facilmente reproduzidos pelo processo de 

transferência. 

Além do mais, a litografia mostrava-se mais rápida e mais barata do que a 

gravura em metal (sua principal concorrente na época) tanto no tocante à produção 

�������������������������������������������������������������
28 De fato, o nascimento da litografia não pode e nem deve ser compreendido fora das questões de 
seu tempo. Richard Benson (2009) lembra que o período da criação da litografia coincide com o da 
Revolução Industrial, quando são criadas as bases do trabalho técnico-científico, que, por sua vez, 
levou ao nascimento do campo da moderna engenharia, da física e, mais interessante para o 
presente estudo, da química. A litografia é, portanto, resultado e síntese desses questionamentos e 
daquelas necessidades, pois como defende Twyman, “a impressão sempre teve uma relação especial 
com a comunidade a qual serve e esteve intimamente envolvida com os eventos, idéias, produtos e 
gostos do seu tempo” (TWYMAN, 1970: 1).
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da matriz quanto no quesito impressão; e, finalmente, a litografia permitia maiores 

tiragens.29 Porém, se comparada à impressão tipográfica, a litográfica era ainda 

bastante lenta. De uma forma geral, portanto, o uso da litografia na primeira metade 

do século XIX limitar-se-ia às pequenas tiragens, ou a trabalhos onde texto e 

desenho precisavam ser combinados.

Somente a partir da metade do século XIX a litografia começaria a 

desbancar a gravura em metal nas suas diversas frentes. Para isso seria necessário 

que o novo método de impressão resolvesse uma série de problemas técnicos e 

fosse capaz de suprir as urgentes necessidades do mercado gráfico.

3.1.2 – A litografia como solução 

A partir do momento em que a litografia foi absorvida pela esfera comercial ela 

passou a assimilar a problemática daquele campo.  Assim, muito do 

desenvolvimento do processo e das técnicas litográficas surgiram a partir de 

demandas do mercado gráfico (sem, com isso, negar o espírito engenhoso e 

inventivo de personagens como Senefelder, Godefroy Engelmann ou Charles 

Hullmandel). E as maiores preocupações dos impressores de meados do século XIX 

envolviam, de forma bastante concisa: velocidade, barateamento e aumento da 

qualidade da impressão, estando esse aumento de qualidade diretamente 

relacionado com a impressão a cores.

A impressão litográfica desde seu início seria marcada por dificuldades, 

exigindo novas e inteligentes soluções. Da mesma forma que Senefelder tentou 

aplicar processos já existentes à pedra, ele tentou desenvolver uma prensa 

litográfica partindo da adaptação de dispositivos extraídos tanto dos métodos de 

impressão plana quanto cilíndrica, já em uso nas impressões de xilografias e águas-

fortes, respectivamente. (TWYMAN, 1998)

Os requerimentos da impressão planográfica na pedra eram, contudo, 

bastante diversos da impressão relevográfica. A começar pela superfície da pedra 

que tinha que ser totalmente submetida à pressão. Nesse aspecto, a forma de 

�������������������������������������������������������������
29 Algo em torno de 40 e 120 impressões por hora poderiam ser comuns no período da litografia 
manual, dependendo do tamanho e da complexidade do trabalho. (TWYMAN,1998).�
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impressão sobre pedra parecia aproximar-se mais da impressão sobre metal. Por 

outro lado havia a considerável diferença de que a pedra era frágil e apresentava 

facilidade de quebrar, enquanto que os cilindros para impressão sobre metal eram 

rígidos.

Senefelder partiu para uma solução totalmente nova, que se valia da idéia 

de obter a impressão a partir da fricção da parte de trás do papel pelo uso de uma 

superfície lisa. (Fig. 15).

“Sua solução foi fixar um raspador de madeira a uma vara comprida; esta 
era articulada a uma viga, que por sua vez fazia parte de uma grande 
estrutura em forma de caixa. A parte inferior dessa estrutura consistia de um 
banco, no qual as pedras eram colocadas. Pela força de um pedal que era 
ligado a uma série de alavancas, o raspador era forçado contra a pedra.” 
(TWYMAN, 1998: 48).

Fig. 15 - A prensa litográfica desenvolvida por Senefelder. 
(Fonte: http://artmuseum.arizona.edu/exhibitions/stone_palette.shtml, 2010)

Esse primeiro modelo de prensa foi importante porque definiu uma solução para o 

problema da impressão sobre pedra. Outras prensas litográficas foram logo 

desenvolvidas, e quase todas fizeram uso de algum tipo de raspador de madeira 

para aplicar pressão. O famoso impressor inglês Charles Hullmandel, por exemplo, 

utilizava, por volta de 1820, uma prensa cujo raspador era fixo, e a cama de 

impressão, na qual ficava a pedra, corria à medida que uma alavanca em forma de 

estrela era girada (Fig. 16).
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Fig. 16 – Modelo da prensa com alavanca estrelada. 
(Fonte: gould.australianmuseum.net.au/lithography/, 2010)

Os reais avanços qualitativos na tecnologia de impressão apareceriam de 

fato quando a discussão sobre impressão a cores retomasse fôlego nos meios 

gráficos. 

Como se sabe, impressos coloridos existiam desde bem antes do século 

XIX; nesses casos as imagens eram normalmente impressas em monocromia e 

coloridas a mão, como acontecia com as xilografias já no século XV. Ainda que se 

costume pensar o contrário, a impressão colorida não foi inteiramente abandonada 

no período da produção de impressos monocromáticos (período que se inicia com a 

invenção da imprensa no ocidente). Livros para a igreja, por exemplo, eram 

impressos em vermelho e preto e a impressão de texto em cores era também 

ocasionalmente feita como uma novidade, e diversas técnicas, como o chiaroscuro e

a mezzotinta, foram desenvolvidas para tornar isso praticável30. Mas havia um 

empecilho: tintas coloridas não eram fáceis de serem feitas e usadas, e no caso de 
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30 A idéia seria aplicar tais principio a outros métodos de impressão, pois em sua grande maioria 
esses métodos eram lentos e caros, e assim, tendiam a se limitar a classes especiais de trabalho. 
Essa é uma das raízes de muitas das técnicas litográficas, que, como visto, eventualmente 
simulavam técnicas de outros processos gráficos.
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impressos pictóricos era geralmente mais barato e mais efetivo adicionar cores à 

mão, prática que continuaria até o século XIX (TWYMAN, 1998). 

A partir do século XIX um novo cenário se apresentava, havia um novo 

público, ávido por impressos, e o mercado gráfico seria forçado a atendê-lo, tornava-

se forçoso um meio de obter imagens impressas coloridas. O primeiro grande 

impulso seria dado pelo meio científico: livros de história natural, arqueologia e 

viagem, além de mapas, exigiam confiáveis reproduções de suas cores. Com o 

aumento do número de tiragens a colorização à mão tornava-se insustentável e 

sucessivas tentativas foram postas em prática na tentativa de substituí-la por cores 

impressas. Todos os maiores sistemas de impressão foram usados com esse 

propósito, às vezes em combinação entre si31.

Aliado a isso havia mesmo uma mudança de postura estética e até 

comercial. Na França, era publicado, em 1839, o tratado de M. -E. Chevreul sobre a 

harmonia e o contraste das cores, estimulando um novo interesse no uso da cor em 

muitos outros campos. Ao mesmo tempo um interesse renovado pela arte medieval, 

que tinha relações com o Gothic Revival inglês, havia criado um interesse pelas 

iluminuras, familiarizando acadêmicos e antiquários a livros com um leque de ricas 

cores e atentando para o fato de que somente a partir da invenção da imprensa os 

livros haviam se tornado predominantemente monocromáticos.

Contudo, uma série de problemas colocava-se entre o desejo e a 

viabilização da impressão a cores.  Um deles estava relacionado com a produção 

das tintas. Tintas coloridas eram muito mais problemáticas de se fazer do que tintas 

pretas, e os pigmentos, que tinham que ser comprados dos fabricantes de tintas, 

eram na maioria das vezes muito mais caros do que o preto. Twyman (1970) informa 

que não é claro o que fez os produtores de tintas começarem a produzir variadas 

cores. De toda forma, assim que tintas coloridas tornaram-se prontamente 
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31 A mais antiga tentativa bem sucedida de impressão a cores do século XIX foi feita pelo impressor 
tipográfico, William Savage. Ele usou vinte e nove placas de madeira para imprimir uma das imagens 
coloridas de seu próprio livro, Practical hinsts on decorative printing (Londres, 1822). A partir de 1830, 
C. J.  Hullmandel, George Baxter e Charles Knight na Inglaterra e Godefroy Engelmann, na França, 
apareceram com soluções práticas para o problema. Desses, Hullmandel e Engelmann foram os que 
se dedicaram à litografia.
�
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disponíveis por volta da metade do século XIX, a impressão colorida desenvolveu-se 

muito rapidamente.

No que diz respeito aos impressores, o sucesso e o estabelecimento da 

impressão a cores dependia basicamente da solução de dois problemas, um deles 

relacionado a aspectos de julgamento visual e o outro ligado a questões estritamente 

técnicas. 

O primeiro, e mais difícil para a época, consistia na solução do problema 

da separação de cores. A tarefa de dividir uma imagem totalmente colorida em uma 

série de imagens individuais, cada qual representando uma cor diferente, poderia ser 

um trabalho de extrema dificuldade se a imagem a ser reproduzida requeria algo em 

torno de vinte cores (número que podia algumas vezes ser bem maior). A tarefa de 

decidir que partes de uma imagem deveriam ser desenhadas e em qual pedra, a fim 

de obter o efeito desejado, demandava alto grau de inteligência e julgamento visuais.

O outro problema relacionava-se ao apuro do registro das cores, ou seja, 

de como conseguir que sucessivas pedras pudessem ser impressas exatamente no 

mesmo lugar sobre o papel. Esse problema, decerto, foi muito maior no século XIX, 

uma vez que a impressão era feita quase sempre sobre papel umedecido. O papel 

se esticava quando úmido, gerando mais uma variável para o impressor dominar. 

Diferentes métodos e dispositivos foram desenvolvidos para resolver os problemas 

de registro e eles representam importante parcela no desenvolvimento da impressão 

a cores.

Um a um os problemas que impediam o êxito total da litografia enquanto 

principal processo de impressão comercial foram superados e após 1851, com a 

impressora automática de Georg Sigl32 a litografia estava apta a iniciar uma nova 

fase, que a levaria aos mais elevados níveis técnicos. 
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32 A impressora inventada pelo engenheiro austríaco Georg Sigl,nas versões manual e a vapor, 
operava com entintamento mecânico, dispositivos de umedecimento do papel e um sistema 
automático de alimentação de papel e remoção das folhas impressas. A velocidade de impressão 
dessas máquinas era anunciada em até 1000 folhas por hora. (TWYMAN, 1998)
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Fig. 17 – Apesar de vários inventores europeus haverem se lançado ao desenvolvimento de 
litografias a vapor desde a década de 1840, somente em 1851 o engenheiro austríaco Georg Sigl 
obteria sucesso. Essa imagem mostra a versão manual da mesma impressora, desenvolvida pelo 
engenheiro austríaco. (Fonte: TWYMAN, 1998)

Os esforços dos impressores-litógrafos no sentido de obter impressos 

coloridos deram origem à mais famosa e importante técnica de impressão do século 

XIX, a cromolitografia. Deve-se a esta técnica a difusão e vulgarização da impressão 

a cores. Tentativas isoladas já haviam sido feitas desde o começo do século XIX 

para se produzir impressões coloridas a partir de litografias, mas somente em 1837 

Godefroy Engelmann patentearia, em Paris, um processo que ele chamou 

chromolithographie.

Fig. 18 - "Traité de Lithographie", publicado em 1889 por Engelmann. 
(Fonte: www.cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/cultuurwijzer.nl/i000377.html, 2010)
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No início, a maioria dos trabalhos em litografia a cores resumia-se a 

simples áreas de cores sólidas, com tentativas de meios tons obtidos com lápis 

crayon. Com a introdução de velozes e poderosas máquinas litográficas na segunda 

metade do século XIX evitou-se o trabalho a lápis crayon, pois as pedras para uso 

em tais máquinas precisavam ter a superfície polida. No intuito de obter diferentes 

tonalidades sobre a pedra polida os cromistas reviveram uma antiga técnica 

litográfica de pontilhar com pena. Nascia assim a técnica padrão da cromolitografia 

tão característica do século XIX e que se estenderia até o século XX.

A litografia, que já atendia desde o início do século XIX a um importante 

número de impressos, passaria a partir da metade do mesmo século, com a 

cromolitografia, a monopolizar virtualmente a produção de cartões de festas, de dia 

dos namorados, cartões-postais e todo tipo de reproduções populares. 

Outra grande vantagem do processo litográfico era sua superfície de 

impressão, disponível em grandes formatos. Isso significou para os litógrafos a 

possibilidade de tirar partido de uma das vantagens exclusivas que o processo 

permitia: a facilidade de transferir uma imagem impressa inúmeras vezes para outra 

pedra. No caso de rótulos, por exemplo, era possível transferir a mesma imagem  

até uma centena de vezes. O esforço valia a pena, pois multiplicava o número de 

itens que seriam impressos em uma única tiragem. Com isso a litografia tornava-se o 

processo padrão para a produção de cartazes e outros trabalhos de grande escala.

De uma forma geral a cromolitografia forneceu à sociedade de fins do 

século XIX praticamente todo tipo de material impresso colorido, desde prestigiosas 

reproduções de manuscritos medievais até os mais descartáveis impressos 

efêmeros. Trabalho laborioso mas que só seria desbancado pelos processos 

fotomecânicos de tricromia e policromia.
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Fig. 19 – Rótulo em caixa de charutos de 1870 impresso em cromolitografia.
(Fonte: cigarlabelblog.wordpress.com/2009/10/, 2010)

3.2 – INTRODUÇÃO NO BRASIL

Enquanto o desenvolvimento da litografia na Europa se dava a partir das reais 

necessidades do mercado gráfico, ou seja, de demandas locais, no Brasil a chegada 

do novo método esteve mais relacionada com a influência externa e a presença 

estrangeira. 

De acordo com Orlando da Costa Ferreira (1994), a chegada da litografia 

ao Brasil admite três introduções, cada qual representada por um ateliê estabelecido 

no Rio de Janeiro, e sem influências recíprocas: 

“um, amadorístico e efêmero, com atividade quase secreta e de que não se 
conhece nenhum produto, a não ser de ouvir dizer; outro, profissional, com 
duração de alguns anos e pouco distinto, pertencente a um artista, com 
algumas estampas conhecidas; e finalmente o terceiro, oficial e de longa 
vida, embora sempre periclitante, e cujos trabalhos tiveram ampla 
divulgação.” (FERREIRA,1994: 313).

O “amadorístico” ao qual Ferreira se refere é o do Torreão Velho, no Paço 

de São Cristóvão, ou seja, relacionado à prensa pertencente ao Imperador D. Pedro 

I; o outro, “profissional”, é o do artista francês Arnauld Julien Pallière; e, por fim, o 

“oficial” é a oficina do Arquivo Militar, comandada pelo suíço Johan Jacob 

Steinmann. Cunha Lima (1998) lembra um quarto artista que não pode ser 
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esquecido, o também francês Hercule Florence (1786-1879), em cuja produção 

ainda não ficou claro se há ou não trabalhos litográficos.

Não cabe aqui relatar com minúcia as particularidades de cada ateliê, 

uma vez que os autores citados já o fizeram com grande argúcia. Contudo é válido 

observar alguns detalhes relativos a pelo menos dois destes personagens, A. J. 

Pallière e J. J. Steinmann.

O primeiro registro de execução da litografia no Brasil deve-se ao artista 

francês Arnauld Julien Pallière33 (1783-1862), que já em 1819 produzia em terras 

brasileiras uma ilustração por meio do novo processo. Levando-se em consideração 

a data, chama atenção o pioneirismo do artista, uma vez que a essa época a 

litografia ainda enfrentava sérios problemas para firmar-se na Europa. Mais 

impressionante ainda se for considerado o fato de que a litografia só chega à 

França, por exemplo, em 1814. Assim o Brasil ficaria atrás daquele país em apenas 

cinco anos, e na frente de países como Espanha e Portugal, cuja introdução da 

litografia dá-se em 1819 e 1824, respectivamente. (FERREIRA, 1994).

Fig. 20 - São Sebastião, por J. Pallière, 1819. (Fonte: FERREIRA, 1994)
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33 Arnauld Julien Pallière nasceu em Bordéus, França, e foi um dos mais antigos artistas estrangeiros 
a se fixar no Brasil. Chegou em 5 de novembro de 1817, pouco mais de um ano e meio depois dos 
componentes da Missão Francesa e ficou até 1826, quando retornou para sua terra.
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Cunha Lima (1998), por sua vez, considera como critério necessário para 

o estabelecimento da litografia no Brasil a presença física tanto do trio formado por 

artista, gravador e impressor, como do maquinário utilizado para a impressão:

“A inserção definitiva da litografia no país pode ser vista como o momento 
em que, efetivamente, são cumpridas três condições: que quem origina a 
imagem esteja no país, que o processo se dê localmente, onde o 
maquinário é operado, ou seja, existam prensas em oficinas que funcionem 
plenamente no Brasil” (CUNHA LIMA, 1998: 161).

Ainda acompanhando Cunha Lima, “sob essa ótica [...] Pallière 

efetivamente fez as imagens de acordo com a realidade brasileira, mas elas 

poderiam ter sido impressas fora do país, como alguns alegam, sem que perdesse 

seu papel pioneiro” (CUNHA LIMA, 1998: 161)

O estabelecimento que atende às exigências citadas pela autora é a 

oficina do Arquivo Militar, fundada oficialmente em 1825.  A tramitação que daria 

origem a esse estabelecimento seria liderada por duas importantes personalidades 

que se encontrariam em Paris no ano de 1823, o pintor português Domingos Antonio 

de Sequeira34 e o poeta baiano Domingos Borges de Barros, futuro barão e depois 

visconde de Pedra Branca. Pedra Branca encontrava-se em Paris a trabalho, em 

função de seu cargo de Encarregado de Negócios do Brasil, cuja principal 

incumbência era naquele momento obter da França o reconhecimento da

independência. 

Pedra Branca seria responsável, entre outras coisas, pelo envio de uma 

prensa portátil, produzida por Senefelder, ao Imperador D. Pedro I, a já citada prensa 

do imperador35, além de um exemplar do Manuel du dessinateur litographique,

publicado por Engelmann em 1822.
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34 Segundo Orlando da Costa Ferreira (1994), o artista teria fundado, em 1822, um ateliê litográfico 
em Lisboa, mas seria forçado a retirar-se de Portugal, refugiando-se em Paris, onde desenvolveria 
seus estudos sobre a litografia.

35 Prensa que daria origem a um dos episódios mais inusitados da História Gráfica brasileira, quando 
uma das diversas caricaturas feitas nesta prensa desencadearia um combate físico entre o artista 
Francisco Pedro do Amaral, autor da caricatura, e um marquês familiar do Príncipe, provavelmente 
alvo da injúria.
�
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Paralelamente, em meados de 1824, – quase ao mesmo tempo em que a 

prensa do Imperador chegava ao Brasil – conta-se que aparecia no Arquivo Militar o 

gravador francês Claude Dandeleux, que na presença do diretor daquela instituição, 

o brigadeiro Joaquim Norberto Xavier de Brito, candidatava-se ao emprego de 

“abridor geográfico”, referindo-se, certamente, ao trabalho de gravura em metal. 

Contudo, ao comunicar o fato ao Ministro da Guerra, o brigadeiro sugere a 

substituição do setor de gravura em aço ou em cobre do Arquivo Militar pela 

“aquisição de uma litografia e de um artista perito para esse ramo de serviço”. 

Ferreira (1994) questiona-se sobre o que teria feito o brigadeiro proceder 

dessa maneira, que contato havia tido ele com a litografia para fazer tal sugestão?

O fato é que a idéia é aprovada e no dia 7 de Abril de 1825 é enviado um 

despacho ao Encarregado de Negócios do Brasil na França, o Marquês de Pedra 

Branca, ordenando que contratasse naquele país um litógrafo bem como

providenciasse “uma das litografias de nova invenção”. A velha amizade entre Pedra 

Branca e Sequeira iria ajudar na nova missão. O artista português mantinha estreito 

contato com o mundo artístico, chegando mesmo a freqüentar o ateliê que 

Senefelder havia fundado em Paris com seu sobrinho e sócio, Edouárd Knecht. E de 

fato, seria do ateliê Senefelder & Cie que viria a indicação do artista por trás da 

introdução oficial da litografia no Brasil, Johan Jacob Steinmann.

Steinmann era suíço, nascido em 17 de setembro de 1800 e tinha um 

currículo realmente invejável. Iniciou seus estudos de litografia na Alsácia, no 

estabelecimento de Engelmann, e depois aperfeiçoou seus conhecimentos no de 

Senefelder, em Paris. Segundo o próprio Knecht o jovem suíço sabia fazer as tintas, 

os lápis e as cores; escrevia na pedra e sabia desenhar não apenas com lápis 

litográfico como também aguadas; sabia entintar, consertar a prensa, granitar e 

ponçar; enfim dominava o processo do começo ao fim, algo aparentemente não 

trivial naquele período.

Seria, pois, este jovem de 25 anos que no dia 1° de outubro de 1825 

chegaria, a bordo do bergatim La Cécilie, em terras cariocas munido de máquinas e 

demais materiais necessários para por em execução a gráfica do Arquivo Militar36.
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36 Vale salientar que por falta de planejamento a oficina terminou se estabelecendo na própria casa 
do suíço, na Rua da Ajuda n° 118, o que se mostraria um erro, pois Steinmann por inúmeras vezes 
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Steinmann ficaria à frente do Arquivo Militar durante cinco conturbados anos, até 

1830, período marcado, sobretudo, por insubordinações e desrespeito às regras do 

contrato. Em 1828, dois anos antes do término oficial do contrato, Steinmann já 

anunciava sua própria litografia em casa, e em 1830, finalizado o contrato, o suíço 

estabelecia finalmente sua oficina, primeiramente na Rua do Carmo n° 85, e depois 

na disputada Rua do Ouvidor n° 199.

Em 1833, contudo, Steinmann deixa o Brasil e volta à Europa com sua 

esposa Phoebe e uma filha de oito meses, deixando no Brasil uma produção quase 

exclusivamente caracterizada por mapas oficiais37.  Na Europa, em Basiléia, ele 

publicaria ainda sucessivas edições do seu álbum Souvenirs do Rio de janeiro

(1835, 1836 e 1839), composto de estampas em aquatinta, geralmente aquareladas, 

com molduras e vinhetas impressas em litografia.

Fig. 21 - Vista da glória. Aquatinta com bordas em litografia, uma das vistas publicadas por Steinmann 
no seu Souvenirs do Rio de Janeiro, 1839. (Fonte: commons.wikimedia.org, 2009)

A oficina do Arquivo Militar permaneceria em funcionamento até 1887, 

quando suas prensas e utensílios seriam transferidas para a Imprensa Nacional, em 

substituição a uma oficina litográfica que lá existia (criada em data ignorada) e havia 

sido fechada em 1879. Portanto, a oficina do Arquivo seguiu em funcionamento por 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
conduziria o estabelecimento como propriedade particular, ignorando sua real posição de funcionário 
do Ministério da Guerra, ao qual o Arquivo Militar era subordinado.

37 Embora tudo indique que J. Steinmann tenha trabalhado com litografia comercial, nenhum trabalho 
dessa natureza foi encontrado com sua assinatura.�
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mais de sessenta anos, tendo inclusive, após a saída de Steinmann, não apenas 

continuado em operação como expandido seus trabalhos da esfera oficial – ou seja, 

cartográfico e voltado para o mapeamento do país – para a comercial – atendendo o 

mercado gráfico local, quer através da produção de cromolitografias para 

publicações da época, quer formando novos litógrafos e aprendizes.

Embora Werneck Sodré (1983) lembre que durante as primeiras décadas 

do século XIX o Brasil apresentava um inexpressivo público leitor38, Mário de 

Camargo (2003) relata que impressos de menor porte, ou seja, efêmeros comerciais 

já começavam a ser produzidos. De fato, a partir de 1829, instalava-se no Rio de 

Janeiro a oficina de L. A. Boulanger & C. Risso39, chegando a produzir rótulos, 

timbrados, bilhetes de loteria, etiquetas e outros impressos litográficos comerciais

que não necessariamente dependiam de um público leitor, mas sim de um público 

consumidor.

Em 1832, segundo o Almanak de Plancher, havia no Rio de Janeiro três 

litografias, as de Steinmann, Édouard Philippe Rivière e Armand Roger. E ainda na 

década de 1830 apareceriam no Rio de Janeiro os importantes ateliês de Pierre 

Victor Larée e de F. Guilherme Briggs, contribuindo para que o número de 

estabelecimentos que trabalhassem com o processo litográfico no Rio de Janeiro 

chegasse a treze na metade do século, quando as condições começariam a se 

mostrar particularmente propensas para o desenvolvimento da litografia comercial.

Nas palavras de Sodré (1983), a partir da metade do século XIX

“a vida urbana se amplia. Nela, a mulher e o estudante estabelecem 
condições de sociabilidade que antes não existiam. Serão as parcelas mais 
importantes do público que, na época, acompanha as atividades culturais. A 
imprensa ganha novas características, distinguindo-se os jornais dotados de 
continuidade e estabilidade, na multidão de pequenas folhas circunstanciais 
que quase desapareceram: o Diário de Pernambuco, no Recife, o Correio 
Paulistano, em São Paulo, o Jornal do Commercio, no Rio, que 
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38 Nelson Werneck Sodré (1983) afirma que no período anterior à metade do século XIX “jornais, 
revistas, livros viviam do apreço e da curiosidade de reduzidos grupos, da pequena burguesia e da 
classe senhorial” (Sodré, 1983:44). O que mesmo assim o autor define como um avanço em relação a 
períodos anteriores: “com o advento da corte joanina e particularmente o da autonomia, livro e jornal 
começaram a circular, pelo menos nas áreas urbanas, o que não acontecera antes.” (SODRÉ, 
1983:43).

39 A sociedade entre Boulanger e Risso durou menos de dois anos. Em 1830 Carlos Risso retira-se 
para Montevidéu onde funda a Risso & Cia., e depois, no ano de 1831, vai para Buenos Aires onde 
abre também uma litografia.
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ultrapassarão o centenário. Neles – estes e outros, – bem como 
particularmente em revistas ilustradas, aparecem e triunfam desenhistas e 
caricaturistas, mestres na sátira política, tipificados em uma figura como a 
de Ângelo Agostini.” (SODRÉ, 1983: 45).

Exemplos dessa fase de transição são as parcerias entre Ludwig & 

Briggs, cujo estabelecimento anunciava, em dezembro de 1843, serviços com 

“presteza e perfeição em tudo o que diz respeito a litografia, como desenho, mapas, 

cartas topográficas, planos de arquitetura, emblemas, diplomas, vinhetas, circulares, 

faturas, letras de câmbio, etc., etc.” e continuava “assim como quaisquer trabalhos, 

por mais delicados que sejam, afiançado serem perfeitamente  gravados e iguais às 

melhores obras que se fazem na Europa.”(FERREIRA, 1994: 374).

É também desse período a sociedade entre o inglês George M. Heaton e 

o holandês Eduard Rensburg. Heaton & Rensburg é citado por Costa Ferreira como 

“talvez a litografia mais qualificada que o país possuiu”, e além de produzir 

impressos comerciais e atender às demandas das estampas de arte, ofereciam a 

vantagem de vender todos os implementos necessários a uma litografia e a um 

“amador de desenho”, o que fazia deles não somente verdadeiros técnicos como 

comerciantes, ou mesmo industriais de grande juízo e discernimento. A partir de 

então o novo processo continuaria em progressiva expansão, não apenas no Rio de 

Janeiro como em outras partes do Brasil, como aconteceria na então província de 

Pernambuco.

3.2.1 – Chegada a Pernambuco 

Pernambuco é a primeira província do Império brasileiro a conhecer o novo processo 

litográfico, ficando, como visto, somente atrás da então capital Rio de Janeiro.  À 

semelhança do que acontece com o Rio de Janeiro, a chegada da litografia ao 

Recife admite pelo menos três preâmbulos. O primeiro diz respeito a uma litografia 

citada por Gilberto Ferrez (1984) assinada por Alberto Secretan e datada do ano de 

1827; segundo Ferrez essa é a mais antiga litografia executada no Recife.

“Alberto Gabriel Frederico Secretan (1793-1852) era suíço de Lausane, e 
parece ter se encantado com a paisagem dos trópicos. Secretan aporta no 
Recife em 1827, em viagem para o Rio de Janeiro, onde chega a cinco de 
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janeiro de 1836 e lá permanece até sua morte em 1852. É a Secretan que 
pertence a mais antiga litografia executada no Recife, datada do ano de sua 
chegada e intitulada Vista do Farol e do interior do Porto de Pernambuco 
tomada do Poço , é uma ʻestampa de grande beleza plástica e 
primorosamente litografadaʼ ” (AGRA JR., 2008: 27).

Não se pode garantir, contudo, que essa litografia tenha sido impressa no 

Recife, uma vez que não há registros de estabelecimento litográfico nesta cidade na 

data especificada. Ainda que não se possa descartar a possibilidade da impressão 

ter sido executada por uma prensa portátil, transportada pelo artista-viajante, não se 

poderia definir que nesse momento a litografia se estabelece na então província.

Fig. 22 - A mais antiga litografia executada no Recife, 1827. (Fonte: FERREZ, 1984)

O segundo caso é citado por Ferreira (1994), para este autor a data de 

estabelecimento da litografia no Recife é 28 de março de 1831. Ele se apoia no fato 

de que neste dia a casa dos franceses Émile Ricou & Boileau (localizado na Rua da 

Cruz, 60, atual 1º de Março) publicou no Diário de Pernambuco um anúncio sobre a 

venda de “uma litografia nova com suas pedras e todos os mais pertences, por preço 

cômodo”. Novamente, não há garantias de que esse material foi adquirido e tenha se 

tornado uma oficina a imprimir. 
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Por fim, há a data fornecida por Pereira da Costa (1984), que parece ser a 

melhor garantia da chegada da litografia ao Recife. O cronista informa que em 1834 

o pintor e desenhista André Alves da Fonseca estabelecia uma litografia na Rua do 

Fogo, como assim anunciava no Diário de Pernambuco de 25 de Abril, data também 

aceita por Cunha Lima40 (1998). O ateliê teria vida breve e já em 1842 não mais 

existia.

Como se antecipasse e ao mesmo sintetizasse duas importantes 

características que estariam presentes ao longo da história da litografia recifense, 

esses primeiros contatos trazem, por um lado, o componente artístico e a mão 

estrangeira e, por outro, a aproximação com o impresso comercial. 

“Já na primeira metade do citado século [XIX] a litografia tomaria dois 
caminhos: o artístico, com as estampas e as vistas panorâmicas, e o 
comercial, com as primeiras oficinas no Estado. Sobre essa questão é 
importante evidenciar que há hoje grande discussão sobre o sentido 
artístico dessas primeiras obras, visto que elas eram realizadas com fins 
exclusivamente comerciais.” (AGRA JR., 2008: 27).

Essa diversidade consiste em um fator chave, pois permite vislumbrar em 

toda sua amplitude o desenvolvimento da técnica na capital pernambucana, seja no 

tocante à variedade, ao nível técnico, à diversidade de temas, entre tantos enfoques 

possíveis.

Embora as duas produções, a “artística” e a comercial, ocorram 

concomitantemente e devam ser vistas como complementares, serão tratadas aqui 

separadamente por motivos metodológicos.

3.2.2 – Litografia artística: presença e olhar estrangeiros

A produção artística da litografia em Pernambuco é marcada por belos 

trabalhos de alto valor histórico e artístico. Essas litografias retratam em sua maioria 

aspectos do Recife e do cotidiano do seu povo, e formavam álbuns e coleções 

�������������������������������������������������������������
40 Já em 7 de julho de 1829, porém, o periódico recifense O Cruzeiro publicava um artigo da Gazette 
de Bayonne dizendo que o processo litográfico “arte de desenhar ou escrever em uma pedra, da qual 
se tira grande número de cópias” é uma “arte maravilhosa, que às vezes compete com a gravura e 
outras lhe é superior” (FERREIRA, 1994: 237).
�
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bastante comuns no século XIX, como exemplificado pelo Souvenirs do Rio de 

Janeiro, de J. Steinmann (AGRA JR., 2008). 

Além da pioneira litografia de Secretan, duas séries litográficas merecem 

menção: a primeira, uma coleção41 composta por seis vistas de Pernambuco e de 

seus arredores, litografadas por W. Bässler, na oficina de J. Braunsdorf, em Dresden 

e contém as seguintes estampas:

1- Entrada da Barra (folha de rosto);

2 – Ponte da Boa Vista;

3 – Caxangá;

4 – Ponte do Recife (Fig. 23);

5 – Bom Jesus;

6 – Poço da Panela;

7 – Olinda.

Fig. 23 - Ponte do Recife, litografia de W. Bässler. (Fonte: FERREZ, 1984)

�������������������������������������������������������������
� � Trata-se da série VI Ansichten Von Pernambuco und seiner Umgebung (Seis vistas de Pernambuco 
e seus arredores).
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O mesmo Bässler litografou, também em Dresden, duas outras cenas 

intituladas:

1- Vista da cidade do Recife e da parte de Olinda tomada da ladeira da Misericórdia

(Fig. 24); e

2 – Vista da cidade do Recife, tomada do forte do Brum.

Sobre Bässler, Thieme-Becker (apud FERREZ, 1984: 21) informa que “foi 

pintor e litógrafo pouco conhecido, falecido por volta de 1853”. Quanto ao artista 

responsável pelas imagens originais não se tem qualquer informação, tendo sido 

talvez algum artífice alemão estabelecido no Recife em meados do segundo quartel 

do século XIX. De acordo com Ferrez (1984) essas litografias datam de cerca de 

1845/47, e o Diário de Pernambuco de 25 de novembro de 1848 as mencionava da 

seguinte forma:

“Vistas de Pernambuco coloridas e em fumo próprias para ornamento de 
sala, sendo uma tomada da ladeira da Misericórdia em Olinda, outra do 
Forte do Brum, e outras em coleções de seis, em formato mais pequeno: na 
Rua da Cruz nº 10, casa de Kalkmann & Rosemund” (apud FERREZ, 1984: 
20).

Fig. 24 – Vista da cidade do Recife e da parte de Olinda tomada da ladeira da misericórdia, 
litografada por W.Bässler. (Fonte: FERREZ, 1984)
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A segunda série é uma bela coleção de cromolitografias, publicada em 

1852, composta por doze estampas litografadas por F. Kauss e desenhadas por 

Emil Bauch, que ficou conhecida como  Souvernir de Pernambuco.

A relação das pranchas é a seguinte:

1 – Entrada do Porto de Pernambuco;

2 – Rua da Cruz;

3 – Largo do Corpo Santo; 

4 – Alfândega;

5 – Rua do Crespo; 

6 – Largo do Theatro e Palácio do Governo;

7 – Ponte da Boa Vista;

8 – Largo da Matriz da Boa Vista;

9 – Caes da Ponte D´Uchoa; 

10 – Ponte do Manguinho;

11 – Ponte Pênsil do Caxangá e

12 – Olinda.

Fig. 25 – Vista do Largo do Corpo Santo, por Emil Bauch. (Fonte: SILVA, 2006)

E, finalmente, há três litografias executadas em Paris pelo francês A. 

Guesdon que compõem “o maior e impressionante panorama de Pernambuco” 

(FERREZ, 1984). O desenho original foi feito em 1855 pelo pintor alemão Friedrick 
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Hagedorn (1814-1189) que aportou no Recife em julho de 1855, e partiu em outubro 

do mesmo ano.

Embora essas vistas fossem impressas em oficinas fora do país, elas 

retornavam aos estados brasileiros onde sua venda era anunciada pelos jornais e 

muitas vezes eram comercializadas como objetos de decoração, tendo colaborado 

também para familiarizar o público com aquilo que seria uma das mais importantes 

contribuições da modernidade e que a partir de meados do século XIX tomaria 

proporções jamais vistas: a cultura visual.

“Independentemente da modalidade do registro, foi o olhar do estrangeiro 
que nos enquadrou, ao mesmo tempo que educava o nosso olhar, para que 
nós mesmos pudéssemos nos mirar nos espelhos da cultura importada de 
seus países de origem” (MAUAD, 2006: 184).

3.2.3 – Litografia comercial: as primeiras oficinas.

Enquanto a face artística da litografia divulgava o novo mundo junto aos 

europeus e ao mesmo tempo buscava seu espaço no incipiente mercado de objetos 

de arte local, o meio gráfico recifense principiava sua estruturação. Após o inaugural 

estabelecimento litográfico de André Alves da Fonseca que ao que tudo indica não 

mais existia em 1842,

“Uma vez que a 27 de agosto publicava o Diário de Pernambuco um artigo 
aventando a idéia do estabelecimento de uma litografia no Recife, e [...] 
parecia-lhe que o momento era oportuníssimo, uma vez que se trabalhava 
no levantamento da carta corográfica da província, e em uma época em que 
muitos de nossos artistas não publicavam as suas composições por falta de 
uma pedra litográfica, que multiplicasse cômoda e facilmente” (COSTA apud
FERREIRA, 1994: 417),

uma série de estabelecimentos litográficos começaria a surgir no Recife conduzidos, 

segundo Cunha Lima (1998),  por técnicos estrangeiros, portugueses, suíços, 

alemães, franceses e ingleses.

Suprimindo aquela falta, o Sr. Antônio José Fernandes Guimarães 

estabelecia, em algum momento da década de 1840, ateliê na Rua das Trincheiras 

nº 15, informação inferida da produção de suas importantes ilustrações litografadas 
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para o livro de José Bernardo Fernandes, Memorias Historicas da Provincia de 

Pernambuco, publicado em 1844. 

De acordo com Ferreira (1994) outro estabelecimento litográfico foi 

fundado em 1846, pertencente a Januário Alexandrino da Silva Rabello Caneca, e 

localizado na casa de sua residência, na Rua do Livramento nº 28; lamentavelmente 

não se sabe a que tipo de impresso o litógrafo dedicava-se.

Embora não seja claro o ano exato de inauguração, Pereira da Costa

informa que desde 1848 funcionava no Recife o estabelecimento litográfico de A. 

Garnier, pois nesse mesmo ano imprimiu-se um Plano Topo-hydrographico do Porto 

e Cidade de Pernambuco. Considera-se a possibilidade do empreendimento de 

Garnier estar ligado ao litógrafo carioca Joaquim Lopes de Barros Cabral Teive, visto 

que ele esteve no Recife nesse mesmo ano, retornando para o Rio de Janeiro em 20 

de dezembro de 1848. 

No fim da década seguinte, em 1857 ou 1859, o francês Alberto Ridoux

estabelecia sua oficina litográfica que existiu por muitos anos mantida por um de 

seus discípulos e sucessor, Manuel Gomes Mendes.

Apesar dessa aparente profusão de estabelecimentos pode-se deduzir 

que àquela altura a técnica não apresentava ainda níveis elevados no estado. De 

acordo com as notas sobre a Exposição Provincial de 1866 do Diário de 

Pernambuco:

“Há muito poucos anos passados a litografia era uma indústria dos curiosos 
que executavam os seus trabalhos com grande imperfeição e dificuldade. 
Mais tarde estabeleceu-se nesta capital um litógrafo francês que tão-
somente trabalhava à pena, isto é, sem esse grau de precisão e delicadeza 
que requerem quase sempre os rótulos e formulários usados no comércio, e 
que só dão outros sistemas. Nestas condições as faturas, letras de câmbio, 
todos os trabalhos enfim da litografia que exigiam uma certa perfeição, eram 
importados da Europa.”42 (Gonsalves de Mello, [1975]:255).

�������������������������������������������������������������
42 De acordo com essas notas somente a partir da chegada de F. H. Carls – impressor alemão que 
será tratado à parte na próxima seção – ou seja, em 1859, a litografia atingiria níveis internacionais.
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3.2.4 – Aplicação comercial no século XIX: periódicos ilustrados e embalagem 

litografada.

Se a qualidade dos estabelecimentos locais não se mostrava à altura dos mais 

cuidadosos trabalhos comerciais da época, os proprietários do jornal O Monitor das 

Famílias, inaugurado em 1859, resolveriam o problema mandando trazer da Europa 

não apenas uma “litografia completa” como também “dois hábeis artistas 

estrangeiros [...], um francês para o desenho, outro alemão para a impressão”. O

Monitor das Famílias é, portanto, o primeiro periódico recifense ilustrado com 

litografias43, e permaneceria em circulação até o dia 25 de agosto de 1861.

Sobre os dois artistas contratados sabe-se que o francês era Alphonse Besson, 

quanto ao alemão suspeita-se que seja F. H. Carls que, juntamente com a esposa, 

encontrava-se no Recife desde o dia 21 de novembro de 1859, procedente do Sul do 

País. 

O Monitor das Famílias (Fig. 7) simboliza o início de uma fase de 

considerável produção litográfica caracterizada pela estreita associação entre 

litógrafos e periódicos locais, prática que continuaria a proliferar dando origem aos 

característicos jornais ilustrados da segunda metade do século XIX.

Outra revista que merece nota é O Diabo a Quatro, Revista Infernal,

considerada uma das mais – se não a mais – importantes e influentes revistas da 

sociedade pernambucana do século XIX. A Diabo a Quatro teve parte dos seus 195

números (1875-1879) impressa na Rua Marquês de Olinda, nº 27, no Recife, local 

onde desde 1874 funcionava a litografia do inglês J. E. Purcell44.  Chama atenção a 

indicação de “Lithographia-Typographia a Vapor” utilizada por Purcell talvez como 

�������������������������������������������������������������
43 Alfredo de Carvalho (1908) cita o periódico O Jardim das Damas, saído irregularmente entre janeiro 
e dezembro de 1852 como “o primeiro jornal que em Pernambuco apareceu acompanhado de 
gravuras; as edições eram alternadamente seguidas de figurinos de modas, riscos de bordados, 
moldes de labirintos e músicas para pianos”, contudo o autor informa que foram impressos na 
tipografia de M. F. Faria, que nunca possuiu litografia, ficando assim mal explicada essa passagem. 

44 Gonsalves de Mello (1972) informa que um anúncio no Jornal do Recife de 18 de agosto de 1876 
assim se referia ao estabelecimento de Purcell: “Litografia a vapor de J. E. Purcell, 29 Rua do Vigário. 
Nesta liotografia (sic) aprontam-se com nitidez, perfeição e preços cômodos, retratos, paisagens a 
lapis e a pena, mapas, plantas topográficas, letras de câmbio, faturas, cartões de visita e de 
endereço, circulares, etiquetas, rótulos, cartazes em gravuras ou autografia ou cromolitografia e todos 
os demais trabalhos concernentes à arte tipo-litográfica pelos sistemas os mais modernos e 
aperfeiçoados.” Quase uma descrição dos mais importantes serviços do setor gráfico à época. �
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atrativo para uma clientela cada vez mais criteriosa; ao mesmo tempo tanto a 

necessidade como as consequências da força a vapor em gráficas recifenses podem 

indicar uma mudança de padrões de qualidade e um aumento na quantidade de 

produtos gráficos.

“O método a vapor proporcionaria maior produção e qualidade de 
impressão, e estabelecimentos com credibilidade, como os de Carls e de J. 
E. Purcell garantiriam a solidificação e respeitabilidade da técnica.” (AGRA 
JR, 2008: 40).

E de fato, os comentários sobre a qualidade da revista são em geral 

elogiosos:

“sempre com oito páginas, em papel assetinado, quatro delas eram 
litografadas no estabelecimento de J. E. Purcell, constituídas de charges 
espirituosas, variando com histórias em quadrinhos, retratos de altas 
personalidades e alegorias” (NASCIMENTO, 1970: 398). 

Fig. 25 – Diabo a quatro. Revista Infernal, 1877. (Fonte: Acervo Biblioteca Pública do Estado de 
Pernambuco)
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O encarregado de toda parte ilustrada era o renomado artista baiano 

Antônio Vera Cruz. A partir de 1876 outro ilustrador, o pernambucano José Neves,

passou a alternar com Vera Cruz na assinatura das charges e alegorias. Após a 

prematura morte de José Neves, Antônio Vera Cruz assumiu toda a 

responsabilidade das ilustrações, sendo substituído em setembro de 1878, por A. 

Roth, e este logo mais pelo paraibano Aurélio de Figueiredo, que entraria também 

para o corpo redacional, escrevendo crônicas sobre artes (NASCIMENTO, 1970). 

Cunha Lima (1998) cita ainda outros artistas que contribuíram com 

ilustrações litográficas para outros periódicos da época, entre eles Carneiro Vilella, 

Rodolfo Lima, Freitas e Libânio Amaral.

A proliferação da litografia nos meios de comunicação parecia indicar sua 

aceitação, além disso, a possibilidade de uma linguagem mais acessível para um 

público que guardava os resquícios de uma colonização baseada em uma estrutura 

agrária e escravocrata ajudaria na introdução e no sucesso do novo processo de 

impressão (AGRA JR. 2008):

“A necessidade da experiência visual [...] é uma constante no século XIX. 
Numa sociedade em que a grande maioria da população era analfabeta, tal 
experiência possibilita um novo tipo de conhecimento, mais imediato, mais 
generalizado” (MAUAD, 2006: 189). 

A partir da metade do século XIX pode-se admitir, portanto, que a 

litografia no Recife vivenciava um momento significativo, atendendo a importantes 

segmentos da indústria e do comércio. Na metade do século XIX, o Diário de

Pernambuco em suas notas sobre a já citada Exposição Provincial de 1866 informa 

que

“a partir de 1861, com o estabelecimento da oficina de F. H. Carls, ʻonde se 
trabalha por todos os diferentes sistemas ou métodos conhecidos e se têm 
adotado os mais recentes aperfeiçoamentosʼ45, a litografia atinge níveis 
capazes de suprir a demanda do comércio local.”  (AGRA JR., 2008:40)

Enquanto a imprensa pernambucana fortalecia-se – e os periódicos se 

multiplicavam impulsionados pelo câmbio entre tipografia e litografia – a situação 

�������������������������������������������������������������
45 Gonsalves de Mello, [1975]: 255
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econômica proporcionava uma alavancada do comércio que levaria a uma vigorosa 

produção de artigos que necessitariam de uma fisionomia – função que caberia aos 

rótulos46 e às embalagens desempenhar. Símbolo maior desse momento foi a 

indústria cigarreira com suas belas embalagens em envelopes cartonados 

transformadas em verdadeiros anúncios publicitários (AGRA JR., 2008).

Fig. 26 – Dois rótulo impressos na litografia de J. Purcell. O segundo, assinado “lith. a vapor”, faz 
alusão à revista Diabo a Quatro, também impressa em suas oficinas. (fonte: dominiopublico.gov.br, 
2010)

À medida que essa indústria tornava-se mais representativa e organizada, 

utilizando-se de embalagens para acondicionar e transportar seus produtos, a 

necessidade de diferenciação faria com que os rótulos além de garantir a qualidade 

de seus produtos passassem a se valer do fator visual como atrativo. Importantes 

nomes associados a essa produção são as marcas de cigarros, rivais, Caxias e 

Lafayette, que possuíam suas próprias litografias e “irradiariam por todo o Nordeste, 

até pelo menos as décadas de 1930, os inúmeros produtos gráficos que transmitiam 

uma fisionomia comum às prateleiras dos distanciados estabelecimentos comerciais”

(FERREIRA, 1994: 420). 

Fig. 27 - Rótulo em cromolitografia produzido pela litografia da Fábrica Caxias. 
(fonte: dominiopublico.gov.br, 2010)

�������������������������������������������������������������
46 A rotulagem será tratada com maiores detalhes na segunda parte deste trabalho.�
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Os rótulos de cigarros47 produzidos em litografia nesse período formam 

um importante conjunto de documentos sobre a história gráfica pernambucana e 

nacional, servindo tanto de exemplo quanto de parâmetro para se conhecer o nível 

técnico alcançado pelos estabelecimentos gráficos daquela época ou mesmo para 

se conhecer características e padrões estéticos predominantes em determinado 

período.

De acordo com Cunha Lima (1994) a técnica mais utilizada até cerca de 

1910, foi o bico-de-pena, acompanhado de cores chapadas. Entre os anos de 1900

e 1925, predominou a cromolitografia, com a separação de cores realizada 

artesanalmente por pontilhamento. Segundo a autora há ainda raros registros de 

imagens fotográficas em rótulos a partir de 1920, combinadas com as demais 

técnicas 

Os rótulos da indústria cigarreira iriam ainda promover uma popularização 

de elementos pictóricos, transformando suas embalagens em verdadeiros porta-

vozes de temas políticos, históricos, populares, sociais, entre muitos, convertendo os 

rótulos em meios de veiculação de informação para uma população cada vez mais 

inserida no circuito de consumo das imagens. 

Além da produção de periódicos e rótulos, ao que tudo indica, a produção 

litográfica recifense no século XIX, à semelhança do que se dava no mercado 

europeu, espalhava-se pelas diferentes áreas, imprimindo desde bilhetes, senhas, 

calendários até apólices ou documentos bancários. 

A evolução dos números dos estabelecimento litográficos no Recife 

podem dar ideia dessa produção: de acordo com A. de Carvalho (1908)(apud

CUNHA LIMA, 1997), em 1875 havia quatro oficinas litográficas operando no Recife; 

Ferreira (1994) afirma que em 1905 havia a presença de nove oficinas litográficas no 

Recife. Esse número continuaria a crescer nos anos seguintes, e de acordo com os 

estudos de Cunha Lima (1998) é possível totalizar trinta e cinco gráficas recifenses48
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47 Os detalhes sobre a importância que os cigarros têm para a história da litografia recifense estão 
relatados no trabalho Cinco décadas de litografia comercial no Recife: Por uma história das marcas 
de cigarro registradas em Pernambuco, 1875-1924, onde a autora E. L. Cunha Lima além de publicar 
inúmeros rótulos da época traz uma importante listagem das principais gráficas que atendiam esses 
serviços. 
48 Esse é o número total de empresas identificadas, certamente a maioria delas não deve ter durado 
os cinqüenta anos cobertos pela pesquisa, à exceção de algumas poucas, como a Fábrica Caxias, a 
Lafayette, ou a Apollo, além do estabelecimento de F.Carls.
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trabalhando com litografia entre os anos de 1875 e 1924 no Recife, número baseado 

somente nos registros da Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE).

3.2.5 – F. H. Carls e a tradição recifense

No Recife o nome que melhor representa a história da litografia é o do alemão F. H. 

Carls. Francisco Henrique Carls, como ficaria mais tarde conhecido, apesar de não 

ter introduzido o novo processo no estado foi quem o elevou aos mais altos níveis, 

seja do ponto de vista técnico ou artístico, deixando um legado que se estende até 

os dias atuais.

Carls chega ao Recife acompanhado da esposa no vapor Milford Haven, 

vindo do sul do Brasil, no dia 21 de novembro de 1859. Para Gonsalves de Mello 

(1972) existe a possibilidade de essa não ter sido a primeira visita de Carls ao 

estado, pois a 19 de outubro de 1855 o Diário de Pernambuco informa que no dia 

anterior aqui desembarcou do brigue Augusto, vindo de Hamburgo, um passageiro 

de nome F. H. Corts49. O historiador pergunta-se se o “Corts” da notícia seria o Sr. 

Carls. De toda forma desde 21 de novembro de 1859, véspera da visita do 

Imperador D. Pedro II a Pernambuco, o casal Carls se fixaria definitivamente nesta 

parte do Brasil (GONSALVES DE MELLO, 1972).

E foi exatamente no ano da sua chegada que apareceu o primeiro jornal 

recifense ilustrado com litografias, o já citado O Monitor das Famílias, cujo primeiro 

número data de 2 de dezembro de 1859, contribuindo para a crença de que o 

impressor citado pelo anúncio publicado no Diário de Pernambuco, seja de fato 

Carls.

Em 186150, Carls dá início à empresa que deixaria marcas profundas nas 

atividades gráficas do Recife. Os primeiros registros sobre as atividades de sua 

empresa estão ligados a um de seus trabalhos mais importantes: a série de vistas do 

Recife, com desenhos de autoria do suíço Luís Schlappriz. O álbum completo (cujo 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

49 De acordo com Cunha Lima (1998) de fato Carls teria feito duas visitas ao Brasil, na primeira teria 
conhecido a Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco.
�
50 Vale salientar que esse é o ano da morte de Alphonse Besson, o francês trazido pelo O Monitor das 
Famílias, para trabalhar nos desenhos litográficos do jornal.
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total atinge 33 litografias), editado e organizado, somente ficou pronto no ano de 

1865 e recebeu o nome de Memória de Pernambuco. Álbum para os amigos das 

artes (Fig. 28). Entretanto desde 1863 os desenhos eram comercializados, o Diário 

de Pernambuco de 6 de outubro de 1863 assim o anunciava: 

“Álbum de Pernambuco. Os senhores assinantes das vistas de Pernambuco 
que as ainda não tenham recebido, queiram ter a bondade de mandá-las 
procurar na litografia de Francisco Henrique Carls, rua da Cadeia do Recife, 
nº 52, 1º andar” (apud GONSALVES DE MELLO, 1972).

Fig. 28 – Vista da Ponte Nova do Recife, desenho de L. Schlappriz para o Álbum de Carls, 1865. 
Além desse belo trabalho, Schlappriz, contribuiu com inúmeros jornais estudantis da época, como A
Ilustração Acadêmica e A palmatória, e produziu também caricaturas para os primeiros jornais 
literários humorísticos da cidade, como O Ramalhete, em 1861. (Fonte: FERREZ, 1981)

Carls teve papel importantíssimo na divulgação da imagem do Recife e do 

Brasil junto aos países europeus.

“Foi Carls quem vulgarizou no Brasil e no exterior a fisionomia urbana do
Recife. Vulgarizou no sentido de colocar ao alcance de todos, através da 
litografia, cenas da cidade, dos seus arrabaldes, dos seus edifícios públicos 
e muitos dos particulares. Quando se organizou no Recife o material 
pernambucano para figurar na Exposição Sul-Americana de Berlim, em 
1886, é um dos álbuns de litografias de Carls que vai dar aos alemães ʻuma 
idéia da beleza da nossa cidadeʼ” (GONSALVES DE MELLO, 1972: 76).
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Além dos álbuns “artísticos” Carls produziu um considerável número de 

produtos gráficos que somente em parte pode ser hoje contemplado e analisado.

“F. H. Carls fazia realmente todo o tipo de serviço litográfico: letras de 
câmbio, faturas, diplomas, recibos, e demais papéis administrativos. 
Realizava ainda mapas, músicas, retratos, além de imprimir revistas e 
jornais ilustrados [...] Parte de seu trabalho consistia em imprimir rótulos, 
como os de cigarro deste estudo e de muitos outros produtos que podem 
ser encontrados nos de registros da Junta Comercial de Recife” (CUNHA 
LIMA, 1998: 186).

Fig. 29 - Rótulo de cigarro produzido pela Litografia de F. H. Carls. 
(Fonte: dominiopublico.gov.br, 2010)

Desta profícua produção Gonsalves de Mello (1972) cita que, em 1865, 

quando teve início a guerra do Paraguai, de imediato Carls publica um mapa da área 

conflagrada, organizado pelo engenheiro José Tibúrcio Pereira de Magalhães. Ao 

longo da guerra o mapa foi ampliado e até outubro de 1865, haviam sido feitas três 

edições desses mapas, sempre com precisão e notável execução litográfica. Ainda 

sobre a sangrenta guerra, Carls publica um desenho que representa “um dos 

momentos de mais intensa emoção e entusiasmo do povo recifense”, o embarque do 

1º Batalhão de Voluntários da Pátria. A essa altura a litografia de Carls havia 

mudado de endereço do antigo nº 52 da Rua da Cadeia para o nº 36, no 1º andar, da 

mesma rua. Finalizando a série “guerra do Paraguai” a litografia de Carls reproduz 

os retratos dos principais heróis da grande epopéia brasileira em um “medalhão”, 

que fica pronto em agosto de 1865 e depois, em outubro do mesmo ano, publica “o 

fiel retrato” da Voluntária da Pátria D. Mariana Amália do Rêgo Barreto, a qual se 

oferecera para a guerra juntamente com três irmãos e, apesar do sexo e da idade de 
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18 anos, foi aceita para os serviços de hospital, sendo-lhe, contudo, permitido o uso 

do uniforme militar e das insígnias de 1º cadete (GONSALVES DE MELLO, 1972).

Nesse mesmo ano de 1865, e no seguinte, Carls se envolve com o meio 

jornalístico e colabora com ilustrações litográficas para alguns periódicos recifenses, 

como A Ilustração Acadêmica (1865), A Palmatória (1865) e o Correio do Recife 

(1866). 

Mas é outro álbum de vistas que reforçaria a importância de Carls para a 

vida da iconografia e da litografia no Recife. Findados os trabalhos de Schlappriz 

com Memória do Recife, os amigos das artes reivindicaram a publicação de outra 

série, “em vista dos importantes melhoramentos e embelezamentos que tanto 

formosearam o aspecto geral de nossa cidade”. Carls atende aos pedidos em 1878, 

quando anuncia ter conseguido um “habilíssimo colaborador”. Com estas palavras 

Carls referia-se ao alemão Adam Cornell Krauss, artista que seria responsável por 

dar continuidade ao trabalho das vistas recifenses.

Assim, em agosto de 1878 Carls publica as dez primeiras cromolitografias 

da nova série que recebeu o nome de Álbum de Pernambuco e seus arrabaldes (Fig. 

30). O número total chegaria a 58 e constitui um trabalho de excelente qualidade, 

honrando os elogios que Carls não poupou em seu anúncio sobre o novo assistente 

(GONSALVES DE MELLO, 1972).

Fig. 30 - Capa original do Álbum de Pernambuco e seus arrabaldes, coleção composta pelos 
desenhos de L. Krauss. Algumas das cromolitografias dessa coleção eram cópias de fotografias e sua 
adaptação para o formato da pedra gerou, nesses casos, uma deformação de perspectiva ou da 
própria imagem. (Fonte: CARLS, 1878).
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Além de L. Krauss e do já citado L. Schlappriz, Carls trabalharia com 

outros estrangeiros, em sua maioria de origem germânica e língua alemã, como nos 

casos do prussiano Wilhelm Botteher, do austríaco Moritz Mettler e do também 

litógrafo e funcionário da oficina de Carls, Carl Frese51.

Gonsalves de Mello (1972) informa ainda que no ano de 1880 Carls faz a 

última mudança de endereço da sua litografia, que passaria agora à Rua do Bom 

Jesus, nº 42. No entanto, o Álbum de Pernambuco, de 1878, traz em sua capa o 

endereço do Bom Jesus, 42. (Fig. 30) Teria o historiador se equivocado ou a capa 

teria sido criada posteriormente? O fato permanece mal explicado.

É também na década de 1880 que o vapor é introduzido como força 

motriz da impressora52. E no ano de 1881 sai de suas oficinas um importante 

trabalho, em contrato com o governo da província: a carta topográfica de 

Pernambuco. Esta substituiria a de 1876, litografada em Paris, por iniciativa de Victor 

Fournié, diretor das Obras Públicas, cujas falhas eram bem conhecidas. A nova 

carta seria impressa no Rio de Janeiro, mas as condições apresentadas não foram 

aceitas e o contrato foi firmado com Carls em dezembro de 1880 (GONSALVES DE 

MELLO, 1972). 

Através de pesquisa de campo recentemente realizada53 foi possível 

encontrar na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, um exemplar de uma carta 

relevográfica intitulada Esboço da carta corographica da província de Pernambuco

apresentando as mesmas características citadas por Gonsalves de Mello (1972), 

com exceção da data, fixada em 1880, portanto um ano antes da tal carta 

topográfica. Seria o mesmo mapa? De qualquer forma este mapa é assinado como 

“litographia à vapor de F. H. Carls” o que indica que já em 1880 (e não em 1881 

como afirma Gonsalves de Mello) Carls possuía impressoras a vapor54.

�������������������������������������������������������������
51 C. Frese tornar-se-ia mais tarde cunhado de Carls, desposando uma de suas irmãs.

52 Gonsalves de Mello (1972) afirma que a partir de 1881 sua oficina aparece como “litografia a 
vapor”.�

53 Entre os meses de agosto e setembro de 2010 este autor realizou pesquisas em acervos do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Esta pesquisa faz parte do projeto Memória Gráfica Brasileira: estudos 
comparativos de manifestações gráficas nas cidades do Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, com 
apoio da CAPES e PROCAD. 

54 Embora não haja qualquer dado que fortaleça essa hipótese não seria absurdo supor que mesmo 
antes da década de 1880 Carls trabalhasse a vapor, uma vez que já na década de 1870 J. Purcell 
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Fig. 31 – Detalhe de tipografia cursiva encontrada na Carta Corographica da Província de 
Pernambuco. (Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional)

Fig.  32 – Detalhe da Carta Corographica da Província de Pernambuco.
(Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional)

Ainda no ano de 1881 F. H. Carls introduz uma novidade: a publicação de 

calendários, que ficaram conhecidos como Calendário Carls ou Folhinha Carls. 

Esses calendários eram impressos em cromolitografia e distribuídos junto aos 

fregueses. O espécime de 1884 trazia como um presente aos olhos da clientela uma 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
utilizava a tecnologia. Ficaria Carls tanto tempo atrás da concorrência? Contudo, Gonsalves de Mello 
(1972) é claro ao dizer que “Nessa época Carls tinha apenas um concorrente à altura, era a litografia 
de J. E. Purcell, que parece ter se antecipado a Carls na introdução do vapor como força motriz”.  De 
qualquer forma não se sabe em quantos anos o inglês teria se antecipado a Carls.�
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imagem encimando o calendário, era a vista do bairro de São Frei Pedro Gonçalves 

(GONSALVES DE MELLO, 1972). 

Com o falecimento de Carls em 1909, a litografia passa aos cuidados de 

Max Friedrich Dreschler55 que mudaria o nome da empresa para Dreschler & Cia56.

É com os Dreschler que a antiga litografia entra na era off-set, através de Werner 

Dreschler, filho de Friedrich Dreschler, o que segundo Paula e Carramillo Neto 

(1989) teria se dado no ano de 1926. A partir de 1944, às vésperas da segunda 

Guerra Mundial, temendo uma retaliação devido à origem germânica a empresa 

muda novamente de nome, dessa vez para Indústria Gráfica Brasileira, ou IGB, 

nome que mantém até hoje. Finalmente nos anos 1990, a família Dreschler vende a 

empresa, àquela altura já especializada em embalagem, a um grupo local que a 

mantém em funcionamento até os dias de hoje sob o nome IGB – Indústria Gráfica 

Brasileira –, fazendo desta a mais antiga empresa gráfica pernambucana. (CUNHA 

LIMA, 1998).

De forma geral esses são os fatos conhecidos sobre a litografia no Recife.

Assim como acontece com a maior parte da História Gráfica recifense, as 

informações sobre a história da litografia no estado não apenas concentram-se no 

século XIX como limitam-se a ele. Registros sobre a artes gráficas pernambucanas 

no século XX, além de escassos, apresentam em sua abordagem preocupações 

distintas daquelas encontradas no universo do design, como em A História da 

Imprensa, de Luiz do Nascimento. 

Com exceção do O Gráfico Amador, a principal fonte de informações 

sobre a história gráfica recifense do século XX, voltado para temáticas do design, é o 

mesmo texto que trata da litografia no século XIX: Cinco décadas de litografia 

comercial no Recife: Por uma história das marcas de cigarro registradas em 

Pernambuco, 1875-1924. Retirando-se esses dois trabalhos, e alguns poucos 

estudos acadêmicos, só é possível encontrar o tema de passagem (geralmente 

�������������������������������������������������������������
55 Max Dreschler era marido de Francisca Augusta Paulina Maria, uma dos três filhos do casal Carls, 
genro portanto do patriarca.

56 De acordo com Cunha Lima (1998), os rótulos do período inicial da Dreschler & Cia. eram 
assinados como Lithographia Allemã, depois passaram a ser assinados como Estabelecimento 
Graphico Max Dreschler e, em 1920, apenas como Estabelecimento Graphico, sempre na Rua do
Bom Jesus.�
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repetições ou referências a essas obras) em trabalhos cujo tema central mantém 

relações mas não é a própria história gráfica local.

Como este trabalho volta-se para o século XX, a maior parte do dados 

que será apresentada é menos fruto de leituras bibliográficas do que de fontes 

primárias, entre elas os próprios impressos litográficos. Assim, os dados sobre a 

indústria gráfica recifense no século XX, que serão expostos mais à frente, 

compõem, até onde se sabe, os únicos registros sobre essa indústria entre os anos 

de 1930 a 1965.
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4. MODERNIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL: INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E IMPRESSOS

Aquilo que se tem chamado industrialismo – em menção aos reflexos da revolução 

tecnológica e energética que teve início em meados do século XVIII na Inglaterra e 

intensificou-se um século depois, no meio do século XIX – ajudou de forma incisiva a 

delinear os caminhos que a sociedade seguiria. As mudanças trazidas pelos novos 

hábitos e pelas necessidades da vida citadina, advindas dessa revolução, foram 

marcantes para o desenvolvimento da comunicação visual e dão início a um novo 

capítulo das artes visuais; seria naquele período, posteriormente intitulado como 

Modernidade, que teria início a famigerada era da comunicação de massa, época de 

mudança de paradigmas comumente interpretada como uma das raízes do mundo 

contemporâneo.

De fato, as mudanças ocorridas no seio daquela sociedade (lazeres, 

consumo, aumento populacional, etc.) geraram novos desafios em termos de 

organização e apresentação das informações. Necessidades como sinalização e 

comunicação para multidões, ou publicidade de produtos totalmente desconhecidos 

a um público anônimo passaram a fazer parte da problemática do universo gráfico 

da época. “Entre as mercadorias cujo consumo mais se expandiu no século 19 estão 

os impressos de todas as espécies, pois a difusão da alfabetização nos centros 

urbanos propiciou um verdadeiro boom do público leitor.” (CARDOSO, 2004:38,39).

Naquele período o conhecimento científico e os avanços tecnológicos 

começaram a invadir os mais diversos setores do labor humano, desde o campo das 

artes gráficas até as diferentes estruturas fabris, ainda modestas àquele tempo. E à 

medida que o modelo capitalista se estruturava e seu ciclo de oferta e procura se 

tornava a força por trás do desenvolvimento industrial, as artes gráficas passavam a 

desempenhar um papel de destaque na comercialização da produção fabril 

(MEGGS, 2009).
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4.1 – O LIBERALISMO ECONÔMICO E O IMPRESSO LITOGRÁFICO

De acordo com Cardoso (2004) novas e importantes mudanças vieram antes mesmo 

da oficial industrialização da sociedade, elas remontariam aos séculos XVI e XVII,

quando o eixo central do comércio europeu transferiu-se do Mediterrâneo para o 

Atlântico. Naquele período dava-se o nascimento do liberalismo econômico – e com 

ele o nascimento da liberdade do comércio e da indústria – e da consolidação dos 

estados nacionais na Europa, organizados a partir de uma política centralizada e 

voltada para a competição com outras nações. (COSTA, 2008).

Os intercâmbios comerciais, restabelecidos em fins da Idade Média, 

passaram, a partir da Era Moderna, a constituir importante sustentáculo da nova 

estrutura econômica. Em fins do século XVIII, com o industrialismo eles já eram a 

regra, pois o aumento da produção de bens não seria acompanhado 

proporcionalmente pelo número de consumidores locais, o que levou ao escoamento 

desses artigos em novos mercados, sobretudo nas colônias57.

Cardoso (2009) afirma que a estruturação desse cenário – a integração 

mundial dos mercados - foi possível graças a conquistas tecnológicas de sistemas 

de transportes eficientes (marítimo a vapor e ferroviário) e de comunicação rápida 

(correios, telégrafo e indústria gráfica) – ambos difundidos em larga escala até o 

terceiro quartel do século XIX.

“Com o desmembramento dos elos tradicionais que regiam a produção, 
circulação e consumo de bens em escala local ou regional (dentro de uma 
mesma comunidade linguística ou cultural), surgiram novos problemas de 
como fazer o produto  ser aceito, reconhecido e valorizado em outros 
contextos. […] A transição de um comércio local/regional para mercados 
nacional e mundial estimulou a criação de marcas de fabricação, capazes 
de garantir procedência, legitimidade e, por extensão, qualidade do 
produto.” (CARDOSO, 2009: 15,16).

Não é difícil imaginar, portanto, a importância que certos impressos 

obtiveram nesse contexto. É conhecido o valor dado a impressos tradicionais como 

os livros e mesmo os jornais; porém, após a evolução dos meios impressores, novos 

e menos explorados impressos surgiriam, como o cartaz, o catálogo e a revista 

�������������������������������������������������������������
57 É nesse contexto que o Brasil seria invadido por artigos importados, como será observado mais à 
frente.
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ilustrada. Para o universo do comércio, contudo, o impresso que representaria toda a 

força da indústria, da marca de fábrica,  seria o rótulo.

Um fato que contribuiu de forma determinante para a valorização do rótulo 

junto ao produto foi quando a partir do princípio do século XIX “os fabricantes do 

ramo alimentício58 [...], passaram por cima dos comerciantes atacadistas e varejistas 

e apresentaram aos consumidores produtos já empacotados, com o peso 

comprovado e em condições higiênicas. E, como garantia, na embalagem era 

estampado um selo com o seu nome: a marca.”. Desde a Antiguidade os alimentos e 

outros artigos de uso cotidiano eram comercializados, para o consumidor final, sem 

qualquer embalagem59 – a granel. (COSTA, 2008:66).

De acordo com Rickards a importância desta mudança foi tão impactante 

que “depois da metade do século [XIX] ʻo consumidor finalmente tinha um vínculo 

com a origem dos bens, e o rótulo, colado na embalagem, tornou-se um talismãʼ”.

(RICKARDS, 1988:118 apud RICKARDS, 2000:11).

4.1.1 – O rótulo

De acordo com Maurice Rickards (2000) o termo rótulo é usado hoje principalmente 

para se referir a um pedaço de papel, cartão, plástico, metal ou outro material que é 

anexado a um objeto para indicar seu conteúdo, natureza, propriedade, destinação, 

ou outras características.  Em sua diversidade o rótulo pode ser visto aplicado a 

produtos em potes, jarras, latas e caixas; portando nomes de marcas em tecidos, 

aplicados a roupas; ou ainda sob a forma de adesivos ou etiquetas anexadas a 

bagagens. 

“Segundo Bennett (1988)60, rótulo é a informação fixada sobre o produto 
com o propósito de nomeá-lo, descrever e advertir quanto ao uso. Indica 

�������������������������������������������������������������
58 O que merece atenção aqui não é a presença do rótulo (que, como será visto, tem sua aparição 
registrada séculos antes) mas a noção de que o cliente final, e não somente  os comerciantes 
“atravessadores”, merecem o produto em embalagens com informação de origem e fabricação.

59 As embalagens da Antiguidade tinham a função de armazenar o produto durante as viagens e o 
estoque, o consumidor final não consumia essas embalagens (como nos dias atuais), mas somente o 
seu conteúdo.��
�
60 BENNETT, P.D. Dictionary of marketing terms. Pensylvania, The American Association, 1988. 
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ingredientes, produtores e o sabor. No sentido amplo, o rótulo caracteriza 
uma norma que alia a informação promocional àquela estritamente 
relacionada ao produto.” (BENNET apud SLATER et al, 2000: 44).

As definições se complementam. Uma define o suporte (papel, plástico, 

tecido, etc.), a outra o conteúdo (a informação).  Mas deve-se à combinação dessas 

partes o importante papel informacional desempenhado pelos rótulos ao longo dos 

últimos séculos. 

Os registros indicam que os mais antigos rótulos de que se têm indícios 

datam de meados do século XVI61, e foram impressos a partir de blocos de madeira 

(em xilografia) ou placas de cobre (em intaglio)62. Pelo fim do século XVII e começo

do XVIII certos tipos de produtos, com destaque para o tabaco, o rapé e o chá, 

vinham acompanhados de rótulos monocromáticos decorados.  De acordo com 

Humbert (1972), já a partir do século XVIII ilustrações foram utilizadas para mostrar 

a qualidade dos produtos, o lugar onde era fabricado e outras informações, numa 

aproximação das contemporâneas funcionalidades atribuídas aos rótulos. 

A partir do século XIX um maior número de produtos passou a exigir 

rótulos. Entre as causas estava a mudança no ato da compra, desencadeada pela 

expansão da industrialização na Europa e na América. Entre os produtos desse 

período que regularmente traziam rótulos estão: cervejas, medicamentos, perfumes, 

pomadas, agulhas, grãos de cacau e molhos, alguns deles já apresentando 

impressões a cores. Como visto, àquela altura a litografia começava a disputar 

espaço, e devido a vantagens como a técnica da transferência, rapidamente 

dominaria o cenário da rotulagem.  No decorrer do século XIX, cada vez mais rótulos 

foram impressos através da técnica litográfica, tanto os monocromáticos, quanto, 

após a metade do século, aqueles com poucas ou muitas cores. (RICKARDS, 2000)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ��Esses rótulos são extremamente raros e serviam para identificar papéis e tecidos. (RICKARDS, 
2000)�

62 Os rótulos que não eram decorados eram normalmente impressos a partir de tipos, geralmente com 
bordas simples. (RICKARDS, 2000)
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Para Claude Humbert (1972) essa evolução foi fortemente governada 

pelas exigências de produção (da mercadoria à qual o rótulo é aplicado) e pela 

perfeição dos métodos de reprodução manuais e mecânicos (do rótulo em si)63.

Quanto aos aspectos da linguagem visual, Humbert (1972) indica três fatores como 

principais responsáveis por essa evolução:

1. o desenvolvimento das técnicas de reprodução; 

2. o gosto dos diferentes períodos e seus efeitos nas linguagem gráfica; 

3. e, por ultimo, as pesquisas científicas mercadológicas, que têm 

adicionado um fator condicionante para o papel do rótulo.

Destes, os dois primeiros interessam mais diretamente a este trabalho.

4.1.2 – A evolução técnológica e a linguagem gráfica dos rótulos

Os mais importantes avanços relativos à tecnologia da impressão em grande escala 

localizam-se historicamente a partir de fins do século XVIII. Foi no ano de 1798 que, 

praticamente ao mesmo tempo, duas das mais importantes contribuições para a 

popularização dos rótulos seriam inventadas: a máquina de fabricação de papel, 

inventada na França por Louis-Nicolas Robert, e a técnica de impressão litográfica, 

desenvolvida por Senefelder64(MESTRINER, 2004). Contudo, seria no decorrer do 

século XIX que essas invenções se apresentariam maduras o suficiente a ponto de 

permitir a explosão da informação que teve palco naquele século.

�������������������������������������������������������������
� ��De fato, é inegável o envolvimento entre as diversas partes e sua influência mútua. Vale lembrar 
que o desenvolvimento do offset partiu de uma necessidade prática: imprimir litograficamente sobre 
lata.�

64 Para o caso das embalagens merece menção também a invenção do envelope, em 1840, uma vez 
que possibilitou que o papel fosse moldado nas formas de cartucho, caixas, estojos e sachês. 
(MESTRINER, 2004)
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Fig. 33 – Aquarela de cena de rua londrina em 1835. (Fonte: TWYMAN, 1970)

Se a Revolução industrial tem sua parcela nesse desenvolvimento – e tem 

–, deve-se esclarecer que não é apenas no que diz respeito ao desenvolvimento 

tecnológico decorrente, em parte, das novas formas de produção da energia. A 

revolução tecnológica impactou diretamente nos modos e hábitos dos cidadãos 

daqueles novos e populosos centros urbanos – com sua nova organização social, 

novos empregos e variadas opções de lazer e consumo65.

E o campo da indústria gráfica, como tantos outros, foi diretamente 

atingido e beneficiado por essa revolução tecnológica. Por volta da década de 

182066, a energia a vapor já era utilizada como força motriz na impressão (embora a 

litografia especificamente só fosse se beneficiar dessa tecnologia a partir de 1840), 

aumentando sensivelmente o número de impressos circulantes nas grandes cidades 

da época. A partir de então era apenas uma questão de tempo para que os avanços 

�������������������������������������������������������������
65 Para maiores detalhes sobre esse tema ver DRUCKER; MCVARISH (2009), FORTY (2007), 
MEGGS (2009) e CARDOSO (2004).
66 Um pouco antes, em 1815 o governo francês, sob o comando de Napoleão Bonaparte, oferecia um 
prêmio àquele que inventasse um meio de manter os alimentos frescos por um longo período de 
tempo e transportáveis por grandes distâncias, o objetivo era fornecer alimento aos exércitos em 
campanha. Coube a Nicholas François Appert dar início à indústria de processamento de alimentos e 
às suas famosas conservas alimentícias. (MESTRINER, 2004)�
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passassem dos tradicionais meios de impressão como livros e jornais até aqueles 

outros impressos já comentados, entre eles os rótulos e embalagens.

O progresso da indústria gráfica levou as embalagens a incorporarem 

cada vez mais recursos e efeitos visuais, pois logo os fabricantes notaram que os 

novos rótulos coloridos (geralmente com imagens chamativas ou cenas que 

descreviam situações em que o produto poderia ser utilizado) tornavam os produtos 

mais atraentes, e assim, vendiam mais. 

“A industrialização trouxe novos padrões de produção e consumo que 
criaram oportunidades para as artes gráficas. Nas ruas, lojas, e feiras da 
Europa e Estados Unidos, produtores e fornecedores disputavam fatias do 
mercado para seus bens e serviços através de novos meios de propaganda. 
Como o sistema de ferrovias se espalhou na década de 1830, novas 
possibilidades de distribuição rápida de bens fizeram as marcas e a 
propaganda cada vez mais útil. Claro, o mesmo crescimento dos transportes 
significou que os materiais impressos eram mais largamente disseminados. 
Centros urbanos não eram apenas lugares em que jornais e revistas 
circulavam. Como a publicidade alcançava mais gente houve um aumento 
da competição pela atenção dos leitores. [...] Uma moda por novidades 
superou qualquer resíduo de decoro ou senso de limitação. Anúncios 
classificados apareciam em jornais e cada vez mais ocupavam as contra-
capas de revistas, como itens patenteados e registrados eram produzidos e 
distribuídos. (DRUCKER; MCVARISH, 2009: 131).

Na prática, todas essas transformações tecnológicas (e porque não 

também as sociais, envolvendo as novas formas de olhar e de consumo visual) 

significaram uma mudança espetacular no visual dos rótulos – o que pode ser 

observado na comparação com seus semelhantes de séculos anteriores.

Humbert (1972) sintetiza a evolução dos elementos visuais dos rótulos em 

três fases, segundo sua aparição cronológica: o texto, a decoração (ornamento), e, 

finalmente, a ilustração. Essa forma de classificação reúne de forma bastante clara 

tanto a influência da tecnologia quanto dos padrões estéticos da época sobre os 

rótulos.
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Fig. 34 – Três espécimes demonstrando a evolução da linguagem visual dos rótulos, do texto com 
borda simples à ilustração. Nesse caso os três exemplares foram impressos em litografia. 
(Fonte: Catálogo da exposição Ephemera: Les imprimés de tous les jours. 1880 -1939, Musée de 
Lʼimprimerie de Lyon, 2001)

Embora do ponto de vista da tecnologia outras técnicas de impressão 

permitissem a produção de rótulos semelhantes ou iguais àqueles confeccionados 

litograficamente, a litografia guardava seus trunfos. 

Foi a litografia, por exemplo, a grande responsável pela libertação tanto 

da letra impressa como das ilustrações para rótulos. É conhecida a importância  e 

beleza das letras desenhadas pelos calígrafos, conhecidos no campo da litografia 

como letristas, e se sabe que foi graças à litografia que se romperam quaisquer 

limites para a reprodução de sombreamentos e cores (HUMBERT, 1972)

A linguagem visual supera, com a litografia, a era das limitações para os 

impressos de pequeno porte. Dali em diante tornava-se viável produzir uma imagem 

com variadas cores e ilustrações realistas, à maneira do gosto da época, por preços 

nunca antes vistos. 

Essa liberdade deu origem ao conhecido rol de ilustrações que passaram 

a fulgurar nos rótulos dos diferentes produtos aos quais eram aplicados. A forma 

feminina e seu apelo sensual; as insígnias, bandeiras e brasões de armas 

representando autenticidade e tradição; e as medalhas, reais ou falsas, significando 

qualidade que povoaram os rótulos do século XIX e boa parte dos do início do século 

XX (HUMBERT, 1972).
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Fig. 35 – Detalhe de painel publicitário da Litografia francesa A. Waton, datado de 1900. Um belo 
exemplo de libertação através de cores, tipos e formas permitida pela litografia. 
(Fonte: Catálogo da exposição Ephemera: Les imprimés de tous les jours. 1880 -1939, Musée de 
Lʼimprimerie de Lyon, 2001)

4.2 – O RÓTULO LITOGRÁFICO NO BRASIL: PREÂMBULO 

Salvaguardadas as devidas proporções, deu-se no Brasil algo semelhante ao 

acontecido na Europa: o desenvolvimento da rotulagem manteve estreita relação 

com o desenvolvimento da indústria brasileira. Essa história apresenta uma 

complexa rede de acontecimentos sociais e econômicos que tiveram como plano de 

fundo o portentoso século XIX e a entrada oficial do país no circuito mercantil 

europeu. 
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O estabelecimento da indústria no Brasil se dá oficialmente em 1808, 

quando uma das medidas assinadas por D. João VI – em decorrência da 

transferência da Corte de Portugal para o Rio de Janeiro – extingue o monopólio 

português e permite a abertura de fábricas no Brasil. 

A segunda medida, também assinada por D. João VI no mesmo ano, e 

que definitivamente colocou o Brasil no centro desse circuito comercial foi a abertura 

dos portos às nações amigas.

Os impactos desses atos são conhecidos. A abertura dos portos trouxe 

para o mercado brasileiro o deslumbrante mundo dos artigos importados até hoje 

associado à sedução no imaginário brasileiro67. Sobre esse assunto Cavalcanti;

Chagas (2006) relatam:

“Não seria exagero dizer que os mercadores, sobretudo os ingleses, 
tomaram de assalto o mercado brasileiro, até então monopolizado pela 
Coroa portuguesa.
O naturalista e mineralogista inglês John Mawe descreveu o impacto na 
cidade do Rio de Janeiro nos seguintes termos: ʻO mercado ficou 
inteiramente abarrotado, tão grande e inesperado foi o fluxo de manufaturas 
inglesas no Rio, logo em seguida à chegada do príncipe regente, que os 
aluguéis das casas para armazená-las subiram vertiginosamente. A baía 
estava coalhada de navios, e em breve a alfândega transbordou com o 
volume de mercadorias. Montes de ferragens e pregos, peixe salgado, 
montanhas de queijos, chapéus, caixas de vidros, cerâmica, cordoalha, 
cerveja engarrafada em barris, tintas, gomas, resinas, alcatrão etc, 
achavam-se expostos não somente ao sol e à chuva, mas à depredação 
geral [...] espartilhos, caixões mortuários, selas e mesmo patins para gelo 
abarrotavam o mercado no qual não poderiam ser vendidos e para o qual 
nunca deveriam ter sido enviadosʼ.” (CAVALCANTI; CHAGAS, 2006: 16).

Mas se o impacto da invasão de artigos importados foi tão marcante para 

o público - pois colocou-o em contato, de forma quase instantânea, com uma 

assustadora variedade de produtos manufaturados -, a outra medida, a que permitiu 

a abertura de fábricas em território nacional, é que, além de impor verdadeiras 

mudanças na sociedade brasileira, mexeu com a economia e criou as condições 

para o surgimento do rótulo brasileiro. 

Deve-se compreender, no entanto, que o estabelecimento da manufatura 

doméstica não se daria de forma imediata. Na maioria dos países “novos” isso só 

�������������������������������������������������������������
67 Vale salientar que esta medida veio em momento curiosamente oportuno, pois, como comentado 
anteriormente, o mercado europeu sofria de uma superprodução de artigos manufaturados e 
necessitava escoar essa produção.
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ocorreria entre 1850 e 1914, por motivos relacionados à conformação conjuntural, 

anteriormente comentada (evolução dos transportes e da comunicação). No caso do 

Brasil deve-se ainda incluir a persistente presença da escravidão.

“À instituição da escravidão – ou, melhor dizendo, àqueles que  insistiam em 
mante-la – cabe a culpa do atraso de quarenta anos, ou mais, em confronto 
com os outros países ʻnovosʼ. Os escravos podiam ser e eram empregados 
numas poucas fábricas antes da abolição, e formavam uma espécie de 
mercado, visto que os seus donos precisavam vesti-los e dar-lhes utensílios, 
mas a escravidão engendrou uma força de trabalho ineficiente e 
desmoralizada.” (DEAN, 1997: 251).

Apesar dos entraves, assim se deu com a indústria brasileira. E de acordo 

com Caio Prado Júnior (2008) a segunda metade do século XIX simboliza o 

momento da maior transformação econômica na história brasileira. Para este estudo 

é interessante observar a significativa relação entre esse período e a aparição da 

embalagem e do rótulo na história gráfica do país. 

Não é à toa, por exemplo, que o desenvolvimento da indústria litográfica 

voltada para a rotulagem no Recife – simbolizada pelas embalagens de cigarros – se 

deu exatamente nesse contexto.

“A indústria de cigarros pernambucana é dos anos 70, do passado século. A 
primeira teve o nome de 'Caboclo' e ficava na rua Vigário Tenório, n° 26, no 
Bairro portuário do Recife. Abriu-se outra na Rua da Senzala Nova, nº 12, 
esta de propriedade de José Antônio Domingues de Figueiredo. Ocupavam 
em média, cada uma, 50 pessoas no fabrico de cigarros.
Criaram-se mais duas  fábricas de cigarros, uma na travessa do Apolo, nº 1, 
e outra, no Arco da Conceição, nº 5 e 6, no bairro do Brum. Posteriormente 
apareceram as principais, 'Caxias', fundada em 1872, pelo comendador 
Azevedo e 'Lafaiete', em 1887. Também por essa época surgiu 'A  
Moreninha'. Essas últimas se situavam no bairro de São José, próximas à 
fortaleza das cinco pontas. Acabaram-se em 1937.” (MELO, 1989:19).
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Fig. 36 – Curiosa ilustração publicitária da Fábrica de cigarros Apollo. (Fonte: ALMANAK Litterario 
Pernambucano, [1912])

Outro fato que ajuda a visualizar a produção daquele momento é a 

criação, já em 1875, das Juntas Comerciais. Como se sabe, a criação dessa 

instituição está ligada justamente à arbitrária, e talvez vultosa, circulação de 

produtos naquele período. O caso que levou à criação das Juntas e à elaboração de 

legislação específica é famoso, envolveu duas empresas de rapé, uma 

pernambucana - Moreira & Cia. - e outra franco-baiana – Meuron & Cie. Em 1873, a 

Meuron & Cie. acusou a empresa pernambucana de ter plagiado sua marca (Rapé 

Area Preta) e ter posto no mercado uma embalagem de rapé denominado Area 

Parda.
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Fig. 37 – O rótulo do Rapé Area-Preta, principal responsável pela criação das Juntas do Comércio e 
pelo início do registro de marcas no Brasil. (Fonte: Acervo JUCEPE)

À parte dessa discussão de registro de marcas68 o que se deseja mostrar 

é a aproximação existente entre o desenvolvimento industrial, o rótulo  e, como será 

visto, a litografia comercial. 

4.2.1– O desenvolvimento industrial

De acordo com Magalhães (1987), em 1889 – data do fim do Império -, o Brasil 

contava com 636 fábricas, tendo esse número aumentado em 452 unidades 

somente entre os anos de 1890 e 1895, durante o chamado período de 

Encilhamento. Apesar do fechamento de inúmeras dessas fábricas com a crise que 

se seguiu, os números dos sucessivos recenseamentos revelam que em 1907 o país 

possuía  por volta de 3.000 estabelecimentos e em 1920 esse número chegava a 

cerca de 13.00069.

�������������������������������������������������������������
68 Sobre esse tema ver CUNHA LIMA (1998).

���Não há consenso entre os autores consultados. Para maiores detalhes ver MAGALHÃES (1987), e
CARDOSO [et al] (1997).�
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O desenvolvimento dessa primeira fase da indústria brasileira  estava 

fortemente atrelado às bases agrícolas do país.

“O relativo crescimento industrial brasileiro foi induzido pela necessidade de 
produtos básicos, como insumos, maquinaria, peças e implementos 
vinculados ao setor agroexportador. O beneficiamento do café e o refino do 
açúcar, foram algumas das atividades complementares que estiveram nas 
origens da indústria brasileira, assim como produtos associados à indústria 
de transformação, tais como sacos de algodão para farinha e açúcar 
refinado, garrafas de vidro, latas para fósforos, cigarros, bebidas, alimentos, 
maquinaria industrial simples como tornos, equipamentos têxtil, pequenos 
motores etc.” (REZENDE, 2005:25,28).

Deve-se compreender, contudo, que o desenvolvimento do setor agrícola 

no Brasil nunca desestimulou o surgimento da indústria. Ao contrário, a prosperidade 

da economia agrária brasileira esteve intimamente ligada à formação do capital, tão 

fundamental para a implantação da atividade industrial no país (REZENDE, 2005).

E os rótulo refletem essa produção:

“Essa afirmação está estampada nos rótulos. A grande maioria anunciava 
derivados do setor agrícola, como tabaco (rapé, fumo ou cigarros) e bebidas 
(fermentadas e destiladas, que também eram chamadas de xaropes). 
Outros setores representados também estavam ligados à produção rural, 
como o alimentício (especialmente óleos, banhas e farinha), o têxtil (da 
confecção de algodão para sacos de alimentos e roupa de escravos) e o 
farmacêutico (produtos de toucador, elixir e tônicos inspirados na flora 
medicinal brasileira). A própria necessidade de diferenciar um determinado 
produto de seus similares – e para tanto tornar exclusivos seu nome e 
imagem e confeccionar rótulos únicos – conta como forte evidencia do 
aumento de ofertas no mercado. (REZENDE, 2005:25,28).

No entanto, nem sempre é possível encontrar esses registros visuais, o 

que resulta em tantas lacunas na história gráfica do país. Esse é o caso de boa parte 

da história da litografia comercial recifense.

4.2.2 – A indústria pernambucana

Graças ao  Annuario Estatístico de 1927, produzido pela Diretoria Geral de 

Estatística da Secretaria da Agricultura do Estado de Pernambuco, é possível 
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acompanhar a evolução industrial do estado. Através dele é possível saber por 

exemplo que até 1849  Pernambuco possuía o irrisório número de 3 indústrias70.

Fig. 38 – Folha de rosto do Annuario Estatistico de 1927 
(Fonte: Acervo da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco)

Nos anos que se seguiram novas fábricas surgiram, inicialmente de forma 

bastante tímida. O anuário traz os seguintes números:

Ano                          Estabelecimentos criados 

por quadriênio 

1850 e 1854 …....................1;

1855 e 1859….....................0;

1860 e 1864 …....................1;

1865 e 1869 …....................2;

1870 e 1874 …....................4;

1875 e 1879 …....................4;

1880 e 1884 …....................6;

1889 (todo o ano)............11;

1890 e 1894 …...................26;

1895 e 1899 …...................18;

�������������������������������������������������������������
70 Infelizmente não há clareza quanto à nomenclatura, por exemplo não é possível saber a distinção 
entre indústria e fábrica nos anuários. Ou se os números sobre a indústria, expostos pelos anuários, 
incluem as litografias, tipografias e artes gráficas em geral, pois não se sabe se estas são vistas
como indústria.
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1900 e 1904 …...................36;

1905 e 1909 …...................49;

1910 e 1914 …...................94;

1915 e 1919 …...................170;

A partir desses números é possível observar que de 3 fábricas existentes 

em 1849, a então província de Pernambuco chega ao fim do império, ou seja em 

1889, totalizando 32 fábricas, tendo 11 delas sido criadas somente naquele último 

ano de império.

Na virada do século a situação parecia transformar-se. O número de 

estabelecimentos a surgir era notavelmente maior. De 1890 a 1894, 26 novas 

fábricas são criadas no estado; entre 1895 e 1899 outras 18, o que fez Pernambuco 

fechar o século XIX com um total de 75 estabelecimentos industriais. 

Enquanto no quadriênio de 1900 a 1904 foram criadas 36 indústrias, entre 

1915 e 1919 surgiram nada menos do que 170 indústrias. Eram os reflexos da 

Primeira Grande Guerra, que contribuiu para o fortalecimento da indústria brasileira. 

Até 1920 – a uma década, portanto, da alavancada industrial brasileira, situada 

oficialmente na década de 1930 -, Pernambuco possuiria 442 fábricas71.

Melo (1989) adverte, porém, sobre a possível fragilidade desses dados, 

lembrando que as informações sobre o passado industrial pernambucano são 

bastante conflitantes.

“Em 1919 o Censo Industrial de Pernambuco acusava a existência de 393
indústrias, a saber: 94 textifícios, 10 indústrias de couros, 36 indústrias de 
produtos químicos, 100 padarias, 63 de vestuário e toucador, 19 de 
mobiliáio, 11 indústrias de edificação, 3 da indústrias de fumo, 4 indústrias 
de aparelhos de transporte. O número de cotonifícios parece-nos bastante 
elevado e não confere com as informações de Othon Bezerra de Melo, que 
não dá mais do que 23. […] Barbosa Vianna afirma que, no Recife, em 
1900, havia cerca de 37 indústrias de calçados. E o estatístico de 1927 não 
inseriu nenhum” (MELO, 1989:33).

De fato merecem atenção as reservas de Clóvis Melo. Segundo este

autor, somente naquela década de 1890 fundaram-se em Pernambuco 10 empresas 

têxteis, 12 fábricas de cerveja e outras bebidas, 6 fábricas de sabão, 5 olarias e 

�������������������������������������������������������������
71 A indústria açucareira está fora desses registros.
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cerâmicas, 8 fundições, 19 fábricas de calçados, 3 de cigarros, 3 fábricas de guarda-

chuvas e 3 de  chapéus, entre outras72. Só isso dá um numero de 69 fábricas, contra 

as 44 citadas pelo anuário para o mesmo período de dez anos. (MELO, 1989). 

Embora seja razoável supor que estes dados não representem o quadro 

industrial tal qual se apresentava, eles são o que há de mais próximo e seguro sobre 

o tema, servindo, ao menos, como guia. De toda forma o mais importante para este 

trabalho não são os números e sim a fisionomia desta indústria. Como quase não há 

informações sobre a indústria gráfica deste período o conhecimento do perfil 

industrial pernambucano pode contribuir para se traçar um esboço da clientela das 

litografias da época. 

A partir do anuário estatístico de 1927 sabe-se, por exemplo, que das 442 

empresas existentes em Pernambuco no ano de 1920, o primeiro lugar era ocupado 

pela indústria de beneficiamento de algodão, com 80 fábricas; o segundo lugar era 

da indústria de calçados de couro, 51 fábricas; a indústria do café ocupava o quarto 

lugar, com 28 fábricas; as indústrias de fumo (cigarros, charutos, etc) e a de doces, 

balas e confeitos disputavam o sétimo lugar, com 9 fábricas cada. Indústrias como a 

de biscoitos e a de conservas ocupavam o distante décimo segundo lugar, com 

apenas 3 fábricas cada, e a indústria de cerveja ocupava o último lugar, 

representada por apenas 1 fábrica. Infelizmente o anuário não traz qualquer 

informação sobre a indústria gráfica73.

Porém, quais dessas indústrias, exatamente, se valiam dos rótulos, 

especialmente rótulos litografados? É esta a questão que a próxima seção tenta 

esclarecer.

�������������������������������������������������������������
���Clóvis Melo (1989) chama também atenção para o fato de que, apesar dos números, essas fábricas 
eram, em geral, pequenas, empregando menos de 50 pessoas cada uma e valendo-se, na melhor 
das hipóteses, do vapor como fonte de energia, o que resultava em um produto que pouco diferia do 
artesanato, com o qual competiam.�

73 Infelizmente esses dados são muito confusos, o mesmo anuário (Annuario Estatístico, documento 
oficial do governo do estado de Pernambuco), em sua edição de 1928, traz para a mesma data de 1 
de janeiro de 1920, números sensivelmente diferentes. Para se ter idéia do grau de disparidade, o 
anuário de 1928 indica para a indústria alimentícia o número de 108 estabelecimentos (embora a 
totalidade seja mantida em 442 fábricas). Apesar disso os números podem ser equivalentes; o 
organizador pode, por exemplo, ter agrupado as fabricas de conservas, doces, biscoitos e todas 
outras afins em um único grupo, o alimentício, de qualquer forma esse tipo de inconsistência contribui 
para uma maior incerteza sobre o assunto.
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4.2.3 – Os primeiros rótulos pernambucanos (1870 - 1920)

Já se comentou sobre a importância da indústria de fumo para o desenvolvimento da 

indústria de embalagem litografada no Recife do século XIX. A força daquela 

indústria revela outro fato bastante relevante, em parte já elucidado através dos 

números e das informações acima expostos: a de que “a despeito das dificuldades 

da existência de um mercado diversificado  face à predominância do açúcar nos 

quadros da produção em Pernambuco, outros setores industriais  se afirmaram.” 

(MENDONÇA, 2005: 47). Como exemplos marcantes de outros ramos instalados no 

estado, Mendonça (2005) destaca as indústrias alimentícias. Além desta é possível 

mencionar a indústria de bebidas e, aquela cujas informações são as mais difíceis 

de se obter, a indústria de calçados.

De acordo com Melo (1989) o real nascimento da indústria de bebidas em 

Pernambuco aponta para 1880, com  fundação da Cervejaria Alemã e da Nova 

Hamburgo; depois, em 1887, viria a Cervejaria Pernambucana. Elas se extinguiram 

pouco depois do fim do século XIX. 

Porém um antigo álbum, denominado Álbum artístico, commercial e 

industrial do estado de Pernambuco, datado do início do século, provavelmente 1912 

ou 1913, cita uma fábrica chamada PROGREDIOR e data sua fundação em 1872.

Fig. 39 – Fachada da Fábrica de bebidas “Progredior”, localizada na Rua Visconde do Rio Branco; à 
direita foto de seus diversos produtos, de onde é possível visualizar variação na forma das garrafas, 
além da diversidade de rótulos. (Fonte: FOLGUEIRA, [1913])
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Segundo o mesmo álbum a empresa, que pertencia ao sócios Joaquim 

Cardoso e Alfredo Tavares Amaral (Cardoso, Tavares & Cia.) e funcionava na rua 

Visconde do Rio Branco, 175, trabalhava movida a vapor e era especializada em 

“vinhos de fructas e de canna, vinagres, cognacs, vermouth, genebras, gasosas, etc 

etc”.

Em 1913, estabelecia-se na rua da Imperatriz outra importante indústria 

de bebidas recifense, a Fratelli Vita (depois transferida para a rua Nunes Machado, 

no bairro da Boa Vista). Fundada  pelos imigrantes italianos Francisco e José Vita, a 

empresa era voltada para a fabricação de águas gasosas e guaranás. A empresa, 

que obteve fama regional e depois aceitação nacional seria adquirida, em 1972, pela 

empresa Brahma (MELO, 1989).

No ramo de alimentos, a fábrica Pilar foi uma das pioneiras em 

Pernambuco. Fundada em 1875 pelo português Luís da Fonseca Oliveira, como 

simples padaria no bairro do Brum, no Recife, produzia pães e biscoitos de forma 

artesanal. A partir de 1885, nas mãos do inglês Leonard Turton, transformou-se em 

indústria dinâmica de renome estadual, que não apenas sobreviveu e ampliou-se, 

como hoje tem grande representatividade nacional.

Fig. 40 – A beleza feminina foi sempre tema privilegiado na publicidade brasileira, independente do 
produto a ser vendido, como exemplifica essa propaganda dos biscoitos Pilar.
(Fonte: ALMANAK Litterario Pernambucano, [1912])

Além da Pilar havia também a Confiança, do mesmo grupo econômico. 

(MELO, 1989).
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Fig. 41 – Neste caso pode-se ver o apelo à tecnologia, através da inclusão da qualidade  “a vapor” da 
Fábrica de “Biscoutos”. (Fonte: ALMANAK Litterario Pernambucano, [1912])

Há ainda que citar o caso de  Carlos de Britto e sua esposa, Maria de 

Britto, que, a partir de um artesanato caseiro de fabricação de goiabada, na cidade 

interiorana de  Pesqueira, transformaram-se em grandes industriais com a fundação 

de uma moderna fábrica de doces, a Fábrica Peixe. Esta empresa passaria também 

a fabricar massas de tomate.

Os produtos Peixe concorriam inicialmente com os da fábrica Rosa, 

situada também no município de Pesqueira, de propriedade de José Didier e Cia.; 

depois concorreria com  a marca Leão, pertencente à firma Amorim Costa, situada 

no varadouro, em Olinda. (MENDONÇA, 2005), (MELO, 1989).



129

Fig. 42 – A julgar por suas embalagens de lata, a Fábrica Amorim Costa deve ter sido importante 
cliente das litografias pernambucanas, especialmente das estamparias. 
(Fonte: ALMANAK Litterario Pernambucano, [1912])

Em 1926 seria fundada no Recife, pelo imigrante italiano, Pedro Renda, e 

seu cunhado Luiz Priori, a fábrica de caramelos Beija-Flor. A empresa, que ficaria 

mais conhecida pelo nome  Renda-Priori, é um caso bastante peculiar e interessante 

para esse estudo.

A Renda-Priori, inicialmente dedicada à fabricação de bombons e 

caramelos, ao que tudo indica confeccionava também – à semelhança de algumas 

fábricas de cigarros do século XIX – seus próprios rótulos.  Não foi possível datar a 

partir de quando se deu essa prática, mas, de acordo com os indicadores telefônicos 

consultados, já na década de 1940 a empresa anunciava-se também como litografia 

e estamparia (além, obviamente, de seu ramo principal – bombons e caramelos, e 

depois chocolates e massas alimentícias), ou seja, prestava esse serviço para 

outras empresas. Hoje, prioritariamente voltada para o setor gráfico, com foco em
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embalagens plásticas e metálicas,  as Indústrias Reunidas Renda S.A. são uma das 

maiores e mais importantes empresas do ramo no país74.

Fig. 43 – Embalagens dos Bombons produzidos pela fábrica Beija-flor, que ficaria mais conhecida 
como Renda-Priori, e em cuja litografia foram impressos muitos rótulos de outras fábricas. 
(Fonte: Revista Pʼra Você, n° 18, 1930)

As empresas citadas acima são algumas das mais importantes do cenário 

pernambucano da virada do século. Eram elas as prováveis consumidoras da 

litografia para embalagens. Embora seja difícil garantir, há fortes indícios que levam 

a crer em um uso bastante difundido da técnica junto às industrias pernambucanas 

naquela virada de século.

Para reforçar as suposições e confirmar parcialmente as expectativas 

somam-se dois materiais. O primeiro é o almanaque que serviu de fonte para 

algumas imagens que ilustraram este capítulo. Trata-se do Almanak Litterario 

Pernambucano, cujo número 13 (relativo aos anos de 1912-13) teve edição luxuosa, 

com dezenas de ilustrações em tricromia, impressa em Paris. O trabalho foi 

resultado de um consórcio com a empresa do Almanak Hénault, do Rio de Janeiro.

�������������������������������������������������������������
74 Apesar da importância da empresa para o desenvolvimento do parque gráfico local, não há 
qualquer estudo sobre a Renda-Priori.
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Fig. 44 – Capa do Almanak Litterario Pernambucano e página que traz os detalhes sobre sua 
impressão em Paris. (Fonte: Acervo Biblioteca Central Blanche Knopf - Fundaj)

A pompa do material permite algumas suposições. Permite imaginar, por 

exemplo, que fazer publicidade naquele veículo era algo não trivial, uma vez que 

impresso na Europa e trazendo tantas imagens coloridas - impressas em tricromia -

o material deve ter sido oneroso. Assim, os anúncios publicados naquelas páginas 

podem sugerir que aqueles anunciantes visualizavam a publicidade como 

investimento. O que pode indicar uma postura semelhante em relação às 

embalagens, como sugerem algumas das ilustrações que reproduziram os rótulos 

das empresas com bastante detalhamento e fidelidade.

Fig. 45 – Pormenores de publicidades nas páginas do Almanak Litterario Pernambucano. A partir 
delas é possível ver a reprodução, bastante fiel em alguns casos, de rótulos e embalagens de 
produtos da indústria recifense, o que revela uma grande variedade de cores e formas. 
(Fonte: ALMANAK Litterario Pernambucano, [1912])
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Partindo da leitura do almanaque é possível encontrar entre os 

anunciantes artigos farmacêuticos, de perfumaria e de toucador; além de anúncios 

de cervejas e outras bebidas alcoólicas, café, conservas, pólvora, charutos, fósforos, 

artigos têxteis, confirmando a variedade da indústrias pernambucana dos primeiros 

anos do século XX, e indicando os prováveis principais ramos industriais que não 

apenas necessitavam mas investiam em rotulagem como diferencial para suas 

embalagens.

Até então, porém, o uso da litografia para a rotulagem - no referido 

período de tempo – permanecia no plano da suposição.

Felizmente, para o avanço das pesquisas, foi possível obter uma 

importante fonte que garantiu maiores certezas sobre o uso da litografia em 

embalagens e rótulos naquele período. O material consiste nos  valiosos livros de 

registro da Junta Comercial do estado de Pernambuco (JUCEPE75), órgão outrora 

responsável pelos registros de marcas  e patentes. Neles é possível encontrar 

algumas das marcas citadas acima, além de outras que, talvez por motivos 

financeiros, não eram anunciantes do Almanak Hénault. Essa coleção, de 

indescritível importância, é a segunda fonte que ajuda a confirmar as expectativas 

sobre os usos da litografia na rotulagem e embalagem de produtos da indústria 

pernambucana daquela passagem de século.

�������������������������������������������������������������
75 Os livros de registros da JUCEPE cobrem os ano de 1875 a 1924. Para maiores informações sobre 
este tema ver Cunha Lima (1998).
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Fig. 46 – Quatro exemplos do tipo de impresso litográfico presente nos livros da Jucepe 
(Fonte: Acervo JUCEPE)

Segundo Caio Prado Júnior (2008), os anos iniciais da República 

representaram uma aceleração do alargamento das forças produtivas e do 

progresso material que teve palco nos últimos decênios do Império. Embora não seja 

propósito deste trabalho explicar a complexa conjuntura econômica que permitiu os 

avanços da indústria brasileira naquele período, uma passagem de grande 

perspicácia merece ser reproduzida, pois permite, a um só tempo, apreender a 

profundidade da questão, e compreender o poder de penetração que os eventos 

sócio-culturais têm nas mais diversas esferas da sociedade.

“[...]concorre nessa fase para o estímulo das atividades econômicas  
brasileiras a convulsão ocasionada pelo advento da República.[...]
a república agiu como bisturi num tumor já maduro; rompeu bruscamente 
um artificial equilíbrio conservador que o Império até então sustentara, e que 
dentro de fórmulas políticas e sociais já gastas e vazias de sentido, 
mantinha em respeito as tendências e os impulsos mais fortes e extremados 
que por isso se conservavam latentes. Esses se fazem então sentir com 
toda sua força longamente reprimida, abrindo perspectivas que a monarquia 
conservadora contivera ou pelo menos moderara muito. No terreno 
econômico observaremos a eclosão de um espírito que se não era novo, se 
mantivera no entanto na sombra e em plano secundário: a ânsia de 
enriquecimento, de prosperidade material. Isso, na monarquia, nunca se 
tivera como um ideal  legítimo e plenamente reconhecido. O novo regime o 
consagrará. Contraste dessas duas fases, anterior e posterior ao advento 
republicano, se pode avaliar, entre outros sinais, pela posição respectiva do 
homem de negócios, isto é, do indivíduo inteiramente voltado com suas 
atividades e atenções para o objetivo único de enriquecer. No Império ele 
não representa senão figura de segundo plano, malvista aliás e de pequena 
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consideração. A República levá-lo-á para uma posição central e culminante” 
(PRADO JÚNIOR, 2008: 208).

Foi muito provavelmente nesse espírito que se deu o desenvolvimento 

industrial pernambucano daquelas primeiras décadas do século.

Se foi possível deliberar sobre os prováveis clientes da indústria gráfica, 

obter números e nomes de empresas litográficas em funcionamento naquele período 

oferece um desafio maior. A única referência a tais informações se encontra  em 

Cunha Lima (1998). A partir desta fonte é possível listar cerca de 35 empresas 

litográficas entre o período de 1875 e 1924, informação retirada também dos 

registros de rótulos de cigarros da JUCEPE; além destas, a autora cita outras 16, a 

partir dos rótulos de cigarros da coleção Brito Alves, pertencente à Fundação 

Joaquim Nabuco (sobre estas 16 últimas a autora acredita que sejam anteriores à 

data de 1875, pois não aparecem nos livros de registro da JUCEPE).

O problema aqui consiste em saber se todas estas litografias atendiam ao 

público em geral, ou seja, todo e qualquer cliente, ou se algumas eram exclusivas 

para seus produtos – como no caso dos rótulos de cigarro, por exemplo. Algumas 

delas se sabe que não apenas imprimiam para outras empresas, como atendiam os 

mais variados tipos de serviços, de jornais a mapas, porém a grande maioria delas 

permanece sem maiores informações.

Deve-se chamar atenção também para o fato de que expandindo-se a 

esfera da pesquisa para além dos cigarros, e mais ainda para além dos rótulos, é 

possível que outras empresas não listadas apareçam.76

As Litografias listadas em Cunha Lima (1998) são as seguintes:

COLEÇÃO BRITO ALVES DE RÓTULOS DE CIGARROS

1. A Lins;

2. Antonio Carlos;

3. Augusto Moraes;
�������������������������������������������������������������
76 À semelhança da Simoneck & Cia, empresa que, como se verá, só foi possível encontrar a partir da 
pesquisa com mapas.

�
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4. C. Frese;

5. Da America;

6. Le Kock;

7. M. Lins;

8. Fábrica Moreninha;

9. Pimentel & Carvalho;

10. R. da Cadeia, 64, 1o andar;

11. R. do hospício, 155;

12. R. do Vigário, 20;

13. R. Madre de Deus, 28;

14. R. nova, 39;

15. Ridoux; 

16. Rodolfo Lima.

JUCEPE (LIVROS DE REGISTROS)

1. AIE;

2. Agostinho;

3. Allemã R. Bom Jesus, 20;

4. Antonio Santos;

5. Atelier Júlio S. Mello;

6. Barboza Primo & Cia.;

7. Castro & Santos R Nova, 63;

8. Estabelecimento Graphico R. Bom Jesus, 20;

9. F. Effert;

10. Fábrica Lafayette;

11. I. Carvalho;

12. Luna;

13. M. Macedo;

14. M. S. Adr.;

15. Macedo Amorim;

16. R. do Vigário;
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17. R. do Vigário, 23;

18. R. São Francisco, 20;

19. R. Nova;

20. Rapozo;

21. Rapozo & Roma  R. duque de Caxias, 35;

22. Miranda, Atelier;

23. Miranda;

24. Azevedo Jor.;

25. Bento Amaral;

26. Epaminondas M. Gouveia;

27. Epaminondas & Krauss;

28. F. H. Carls;

29. Eusthórgio Macedo;

30. J. Purcell;

31. Pátio do Terço, 4;

32. Fábrica Apollo;

33. Fábrica Caxias;

34. M. G. S. Mendes;

35. Odom Macedo & Ca.

Apesar da importância e profundidade das pesquisas já realizadas esse 

universo não se encontra esgotado, como revela esse pequeno grupo de material 

exposto. Na verdade ele guarda relevantes surpresas e permite dizer que há ainda 

espaço para futuras pesquisas sobre este tema. 

Contudo, há um outro período cuja presença e aplicação da litografia é 

ainda mais desconhecida, esse período vai de 1930 a meados da década de 1960 –

sobre este, quase nada consta -, e é dele que trata o capítulo seguinte.
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5. INDÚSTRIA GRÁFICA E LITOGRAFIA COMERCIAL NO 

RECIFE (1930-1965)

A Partir da terceira década do século XX, as informações sobre a indústria gráfica 

recifense tornam-se ainda mais escassas, especialmente sobre o ramo que 

interessa a este trabalho, o da litografia. Como quase não há registros bibliográficos 

sobre o tema, a construção deste capítulo baseou-se quase totalmente em fontes 

primárias, sobretudo iconográficas (rótulos, revistas, mapas, etc.) e impressas 

(revistas, anuários, listas telefônicas, almanaques, etc), o que demandou intensa 

investigação e análise em diferentes acervos. 

A intenção deste capítulo é, a partir dos dados coletados, tentar 

compreender o universo da litografia no Recife durante os anos que vão de 1930 até 

meados da década de 1960, quando acredita-se que a litografia perdia finalmente 

espaço para sua vertente tecnológica mais sofisticada, o offset. O limite temporal foi 

também estabelecido em função da datação dos acervos consultados, 

principalmente os iconográficos.

Embora a abordagem tenha privilegiado a indústria litográfica (e sempre 

que possível seu braço especializado na produção de rótulos e embalagens), 

informações sobre a totalidade da indústria gráfica foram bem-vindas e, em muitos 

momentos, mantidas no decorrer deste capítulo,  postura justificada por dois motivos 

principais. Primeiramente pelo fato de essas informações fazerem parte de um 

restrito grupo de registros sobre a indústria gráfica no período especificado, e, 

depois, por ajudarem a compreender o panorama mais geral do universo gráfico 

recifense e pernambucano.

Nem por isso o foco deixa de ser, especificamente, a indústria litográfica 

recifense das décadas de 1930 a 1960. Esse capítulo concentra, pois, informações 

relativas à localização, nomes, números, serviços, entre outros detalhes das 

empresas responsáveis por essa produção, considerada tardia, da litografia no 

Recife.
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5.1 – A INDÚSTRIA GRÁFICA PERNAMBUCANA 

O desenvolvimento industrial que se viu no capítulo anterior continua e se dinamiza 

nos anos que seguem às duas primeiras décadas do século XX. Afinal, a década de 

1930 é o marco oficial da industrialização na economia brasileira – embora, como 

comprovam os números vistos até agora, trata-se de uma aceleração e não de um 

princípio de industrialização. A real mudança se dá, antes, no espírito e nas relações 

capitalistas, impactando diretamente na economia e industrialização do país. (Prado 

Júnior, 2008).

“Nenhum dos freios que a moral e a convenção do Império antepunham ao 
espírito especulativo e de negócios subsistirá; a ambição do lucro e do 
enriquecimento consagrar-se-á como um alto valor social. O efeito disso 
sobre a vida econômica do país não poderá ser esquecido nem 
subestimado” (PRADO JÚNIOR, 2008:209).

Embora as informações sobre a industrialização pernambucana na 

década de 1930 sejam esparsas, é possível notar uma diversificação do setor. Em 

1937 a indústria pernambucana apresentava um quadro notavelmente variado –

álcool, alimentos, bebidas, calçados, conservas, fumo, especialidades 

farmacêuticas, metalurgia, papel, perfumaria, sabão, laticínios, massas alimentícias, 

entre muitas outras – e cada qual com suas subdivisões77.

De acordo como o Anuário Estatístico de 1937-1938, o estado contava, no 

ano de 1937, com um total de 702 fábricas (dividas em 317 fábricas grandes e 385 

pequenas). Melo (1989) indica o surgimento de 2.367 novas indústrias 

pernambucanas somente no período de 1939 a 1949, assim dividido:

Período                          Novos 

estabelecimentos

1930 a 1939 ------------ 479;

1940 a 1945 ------------ 755;

�������������������������������������������������������������
77 Fonte: anuário estatístico ano X, 1937-1938.
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1946 a 1949 ----------- 1.133.

Segundo Mendonça (2005), a configuração do setor industrial em 1939

era a seguinte: o ramo têxtil ocupava o primeiro lugar, seguido do ramo de 

alimentação, depois vinha a indústria de calçados, o químico-farmacêutico, o de 

bebidas, o de fumo e logo em seguida o de papel industrializado.  É de se imaginar 

que essa configuração refletisse de forma positiva na indústria de rotulagem do 

estado. Chama atenção, por exemplo, o aparecimento do papel industrializado 

nessa lista. Teria alguma relação com o desenvolvimento da indústria gráfica?

Infelizmente, os Anuários Estatísticos não trazem qualquer informação 

sobre a indústria gráfica pernambucana da década de 1930. O primeiro 

levantamento sobre o número de gráficas existentes em Pernambuco só apareceria 

na década seguinte; de acordo com estes dados já no primeiro ano da década de

1940 Pernambuco contava com 58 empresas e 75 estabelecimentos78 gráficos, e 

empregava um total de 1.147 pessoas79.

É difícil, porém, saber se há interseção entre os dois grupos recenseados 

(empresas e estabelecimentos), ou se são excludentes, pois um total de 133 

empresas parece improvável para a realidade pernambucana, a julgar pelos 

números dos anos seguintes, que informam:

Ano Números de estabelecimentos

da classe “editorial e gráfica”

1952 ------------------ 56 estabelecimentos

1953 ------------------ 84 estabelecimentos

1953 ------------------ 62 estabelecimentos

1954 ------------------ 56 estabelecimentos

1955 ------------------ 55 estabelecimentos

�������������������������������������������������������������
78 Infelizmente não há, no anuário, qualquer informação que explique o critério para a divisão entre 
empresa e estabelecimento. É possível que haja alguma relação com o número de funcionários 
empregados.

79 Fonte: anuário estratístico de 1948.
�
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1956 ------------------ 59 estabelecimentos80

1957 ------------------ 62 estabelecimentos81

1958 ------------------ 60 estabelecimentos

1959-60 -------------- 102 estabelecimentos

1961 ------------------ 5682 estabelecimentos

1965 ------------------ 72 estabelecimentos83

(Fonte: anuários estatísticos de 1955, 1958, 1960, 1962 e 1966)

Apesar da importância desses números, a falta de detalhamento os torna 

quase ininteligíveis. É impossível, a partir deles, saber quantas dessas gráficas 

localizavam-se na capital, quantas eram tipografias, clicherias ou litografias, qual a 

média de trabalhadores por gráfica, etc84.  De toda forma os números revelam uma 

indústria aparentemente estabelecida com crescimento variável ao longo dos anos, 

mas aparentemente estável. 

É verdade que esses números correspondem ao total do estado, mas é 

provável que no Recife se concentrassem a maioria desses estabelecimentos, como 

dá a entender a informação sobre o ano de 1961, quando dos 56 estabelecimentos 

com mais de 5 pessoas, 50 localizavam-se na capital. Fora isso, no entanto, sabe-se 

pouco.

�������������������������������������������������������������
80 O Anuário informa sobre a existência de outras 18 gráficas que ocupavam menos de 5 pessoas

81 O Anuário informa sobre a existência de outras 20 gráficas que ocupavam menos de 5 pessoas

82 De acordo com o anuário daquele ano, das 56 empresas, 50 localizavam-se na capital – destas 
todas contavam com 5 ou mais pessoas ocupadas. O anuário também cita a existência de 25 outras 
gráficas (estas com menos de 5 pessoas).

83 Todos funcionando com mais de 5 pessoas. 

84 Chama atenção um detalhe: o número de gráficas funcionando com até cinco pessoas. É 
certamente impossível garantir, mas, muito provavelmente, esse grupo exclui as litografias, uma vez 
que para o bom funcionamento destas, esse números de operários seria insuficiente.��
�
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5.2 – ESTABELECIMENTOS LITOGRÁFICOS NO RECIFE

Com exceção de duas menções feitas por Luiz do Nascimento85 (1970) e outra por 

Edna Cunha Lima (1998) não foi encontrado qualquer registro bibliográfico que 

citasse empresas litográficas recifenses em funcionamento no período de 1930 a 

1960. As duas litografias citadas por Nascimento eram a Brasileira, que segundo o

autor funcionou entre 1932-33 na Rua Visconde de Inhaúma, 154; e a The

Propagandist, situada na Rua do Rangel, 15486; a gráfica citada por Cunha Lima é a 

Apolo. Este era, pois, o estado das informações sobre a litografia comercial no 

Recife durante o período pesquisado.

A solução encontrada para preencher tal lacuna incluiu a consulta dos 

indicadores telefônicos87 (listas telefônicas) daqueles anos. Dos indicadores foi 

possível obter números, nomes e endereços de litografias comerciais recifenses 

todas em funcionamento entre os anos de 1930 e 1965. Assim, o primeiro 

levantamento sobre as litografias, o que partiu destes indicadores, indicou um total 

de 18 litografias (incluindo-se as três já citadas em bibliografia, pois elas se repetiam 

nessas fontes). 

�������������������������������������������������������������
85Nascimento, Luiz do. História da Imprensa de Pernambuco (1821-1954). v. 9: Periódicos do Recife -
1931-1940. Recife: Editora Universitária, 1970.

86 Chama atenção, nesse caso, uma coincidência, a Visconde de Inhaúma é a atual Rua do Rangel, 
ou seja, as duas litografias localizaram-se no mesmo endereço. Segundo Nascimento, porém, a 
Brasileira teria funcionado entre 1932-33, enquanto que a The Propagandist aparece com indicação 
de dezembro de 1935. 

87 Foram encontrados e consultados os indicadores telefônicos referentes aos anos de 1930, 1946, 
1949, 1951, 1956, 1958, 1959, 1960 e 1964/5. Essas listas pertencem hoje à Coleção 
Pernambucana, da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco.�
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Fig. 47 – Aspecto das informações que permitiram a construção de parte deste capítulo. Detalhe do 
informador telefônico de 1959. (Fonte: Acervo da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco)

Esta seria, portanto, o estado final, caso não tivesse sido possível encontrar um 

exemplar único de um rótulo impresso em litografia assinado pelo Diário da Manhã. 

Assim, o número atingiu o total de 19 estabelecimentos litográficos. 

No caso do rótulo impresso pelo Diário da Manhã, cuja datação não foi 

definida com o auxílio da lista telefônica (na qual este estabelecimento aparece 

apenas como tipografia), foi possível incluí-lo na década de 1940, uma vez que a 

safra do vinho, no próprio rótulo, informa esta data. Embora a existência do Diário 

seja anterior à década de 1940, não há garantias para afirmar que antes disso lá 

imprimiam-se litografias.
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Fig. 48 – Rótulo de vinho branco assinado pelo Diário da Manhã. Através deste exemplar foi possível 
descobrir que o Diário também contribuía para a produção de impressos litográficos no Recife. (Fonte: 
Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco)

Além dos números revelados pelos indicadores foi possível conhecer, 

através de informação oral fornecida por Hélio Soares, ex-trabalhador da Indústria 

Gráfica na década de 1970, alguns estabelecimentos que escaparam a esse 

levantamento. Segundo “Mestre” Hélio, que trabalhou como impressor em algumas 

das gráficas identificadas (Apolo, Lusitana, Hermes Gráfica, entre outras), além das 

gráficas encontradas nos indicadores telefônicos é possível listar quatro outras: 

Hermes Gráfica, Severino Silva, Felipe Camarão e uma litografia pertencente a José 

Hermógenes de Barros, o que elevaria a listagem para 23 estabelecimentos 

litográficos.
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Fig. 49 – Carteira de trabalho do Sr. Hélio Soares, importante impressor-litógrafo recifense. Hélio foi 
integrante do grupo Oficina Guaianases de Gravura, responsável pelo renascimento da litografia de 
arte no Recife; ele trabalhou também na indústria litográfica entre as décadas de 1960 e 1970. 
(Fonte: arquivo pessoal de Hélio Soares)

Contudo, no decorrer da pesquisa não foi possível encontrar essas 

gráficas nos documentos consultados referentes àquela época. Como a inexistência 

delas está fora de cogitação, como provam os documentos do Sr. Hélio Soares,

cogitou-se duas hipóteses: 

1 – As gráficas estavam em funcionamento no período pesquisado (1930-1965) mas 

não deixaram sinais de sua existência88;

2 – Essas gráficas só passaram a funcionar no período posterior ao estudado, na 

década de 1970, exatamente o período no qual o Sr. Hélio Soares trabalhou como 

impressor litográfico.  Sendo esta segunda a hipótese mais provável. 

De qualquer forma, essa constatação revela uma outra questão. A 

litografia no Recife estende-se ainda pela década de 1970, e talvez mais, 

contrariando a hipótese de que o offset a substitui definitivamente em meados ou 

fins da década de 1960. Infelizmente não há dados suficientes para indicar com que 

força essa técnica chegava àquelas décadas finais do século XX. 

�������������������������������������������������������������
88 Foi possível encontrar rótulos impressos pela Severino Silva no acervo Imagens Comerciais de 
Pernambuco, porém não foi possível datá-los. No mesmo acervo foi possível identificar um rótulo 
assinado HEGRAF; infelizmente não é possível afirmar que se trate da Hermes Gráfica, e da mesma 
forma  não se sabe a data de impressão.
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Fig. 50 – O rótulo de mortadela da marca Tony traz em sua assinatura apenas a indicação 
“HEGRAF”, seria uma alusão à Hermes Gráfica comentada por Hélio Soares?
(Fonte Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco)

A listagem final de litografias identificadas durante o período de 1930 a 

1965 é a seguinte:

1. Gráfica Apolo 

2. Brasil Gráfica 

3. Brasileira 

4. Litografia da Fábrica Caxias 

5. Companhia Pernambucana Papéis Artes Gráficas S.A. 

6. Diário da Manhã 

7. Dreschler & Cia.(depois IGB) 

8. Gráfica Guararapes 

9. Litografia Imperial 

10. Litografia da Fábrica Lafayete 

11. Litografia e tipografia da livraria Moderna 

12. Gráfica Lusitana 

13. Indústria Metalgráfica S.A. 

14. Metalgráfica do Norte S.A. 
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15. Ommundsen & Cia. Ltda 

16. Gráfica Pinheiro 

17. The Propagandist 

18. Renda-Priori 

19. União Gráfica 

A estas, somam-se as gráficas citadas por Hélio Soares, cujo 

funcionamento entre as décadas de 1930-1960 não foi possível confirmar, e assim 

permanecem apenas como indicação para ulteriores pesquisas:

20. Gráfica Severino Silva 

21. Litografia Felipe Camarão 

22. Hermes gráfica 

23. José Hermógenes de Barros

Assim, daqueles quase indecifráveis números sobre uma difusa indústria 

gráfica pernambucana passa-se a nomes concretos de empresas litográficas. 

Partindo dos mesmos indicadores telefônicos seria também possível definir, com 

relativa segurança, o período de funcionamento destas e identificar seus endereços.

5.2.1– Localização e período de funcionamento das litografias 

Com base nas informações fornecidas pelos indicadores foi possível montar um 

quadro que permite visualizar a distribuição destas empresas no espaço e no tempo. 

No tocante ao tempo, as litografias identificadas apresentam-se da seguinte forma:

Década   N˚ de Litografias em 

funcionamento no Recife                 

1930 ----------------------------------------- 7

1940 ----------------------------------------- 9

1950 ----------------------------------------- 12
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1960 ----------------------------------------- 11

Antes de passar às localizações faz-se necessário uma pequena lista de 

advertências sobre os números obtidos com os indicadores telefônicos.

Primeiramente, só foi possível contar com um número irregular de listas89.

Os dados sobre 1930, por exemplo, indicam 7 litografias, mas só uma lista relativa 

àquela década foi encontrada, justamente a de 1930; enquanto a década de 1950 

(12 litografias identificadas) contou com o auxílio de quatro listas. O que também não 

deve ser tomado como fator determinante, pois a década de 1960 contou apenas 

com duas listas, 1960 e 1964/5, e foi possível obter o significativo número de 11 

litografias. 

Deve-se levar em consideração também a probabilidade de nem todas as 

litografias participarem dos informadores telefônicos (ou de se anunciarem como tal, 

como no caso do Diário da Manhã ou de outras gráficas, que tiveram seus serviços 

litográficos descobertos através de outros meios – propaganda, rótulos, etc.), 

especialmente aqueles mais antigos, da década de 30 e 40, pois a linha telefônica 

era ainda um bem de elevado valor e acessível a poucos.

Outro cuidado tomado foi o de que, tanto as gráficas identificadas nos 

informadores telefônicos quanto aquelas identificadas na bibliografia ou nos acervos 

iconográficos tiveram sua localização identificada em mapas da época. Foi de 

extrema importância o uso de mapas da época, pois como se verá algumas ruas ou 

logradouros não mais existem, e essa medida garantiu maior fidelidade mesmo para 

os casos de inexatidão (em que não há plena certeza quanto à localização do 

endereço no mapa). Em suma, assumiu-se aqui o risco de reconstruir a história 

respeitando seus hiatos e reticências.

�������������������������������������������������������������
89 Ver nota 83.
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5.2.1.1 - DÉCADA DE 1930

Fig. 51 – Detalhe dos bairros de S. José, S. Antônio e do Recife, em Mapa de 1930, mostrando a 
distribuição das empresas litográficas naqueles anos. 

Endereços:

The Propagandist: Rua do Imperador, 354 – 1° andar; depois Rua do Rangel, 154;

Ommundsen: Rua do Peixoto, 359;

Livraria Moderna: Rua Duque de Caxias, 223;

Brasileira: Rua Visconde de Inhaúma ,154;

Fábrica Lafayette: Rua Padre Muniz, 69;

Drechsler: Rua do Bom Jesus, 183/191;

Fábrica Caxias: Largo do Forte, 104.

Durante a década de 1930, as litografias recifenses identificadas concentravam-se 

quase em sua totalidade no Bairro de Santo Antônio (Propagandista, Livraria 

Moderna, Brasileira e a Lafayette). A Ommundsen, importante estamparia e litografia 
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daqueles anos era a única a localizar-se no Bairro de S. José, mais especificamente, 

na Rua do Peixoto. No Bairro do Recife o único registro é da Drechsler.

Fig. 52 – Rua Duque de Caxias, 223. O antigo sobrado mantém ainda o letreiro original da Livraria 
Moderna. (Fonte: Acervo do autor)

Dois casos específicos merecem atenção: os das Litografias das Fábrica 

Caxias e Lafayette. Os endereços indicados pelo informadores tefefônicos de 1930 

não explicitam exatamente os endereços das litografias, mas o de suas fábricas e 

depósitos.  

Fig. 53 – Pormenor do indicador telefônico de 1930, onde se pode ver os endereços da Fábrica 
Lafayette e da Fábrica Caxias, sem que haja, porém, indicação categórica de que esses endereços 
indiquem também seus departamentos gráficos. (Fonte: Acervo da Biblioteca Pública do Estado de 
Pernambuco)

Conhecendo-se a produção de impressos litográficos por ambas 

empresas no período de interesse para a pesquisa (a partir de fontes iconográficas), 

pode-se assumir, sem maiores incertezas, a atividade de suas litografias. Porém é 

possível que os endereços assumidos aqui para ambas as litografias não seja exato.

No caso da Litografia da Fábrica Caxias, há um problema ainda maior. O 

endereço indicado para a fábrica é o Largo do Forte, 104.
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O problema é que os mapas antigos indicam um Largo do Forte do Mato 

(no bairro do Recife) mas também indicam uma Rua do Forte (próxima ao Forte das 

Cinco Pontas, nos limites entre os bairros de S. José e S. Antônio), o que não exclui 

a possibilidade de um largo próximo ao Forte.

Considerando-se um endereço fornecido pelo indicador de 1949, cuja 

localização para a mesma fábrica é “Praça do Mercado, 104”,  assumiu-se aqui o 

Largo do Forte como referência ao Forte das Cinco Pontas. Lembrando contudo, que 

o endereço não é seguramente o da seção gráfica da Fábrica.

Fig. 54 – Pormenor do indicador telefônico de 1949. (Fonte: Acervo da Biblioteca Pública do Estado 
de Pernambuco)

5.2.1.2 - DÉCADA DE 1940

Fig. 55 – Localização espacial das litografias em atividade no Recife durante a década de 1940.
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Endereços:

Ommundsen: Rua do Peixoto, 359;

Livraria Moderna: Rua Duque de Caxias, 223;

The Propagandist: Rua do Rangel, 154;

Renda Priori: Rua Padre Muniz, 127/159;

Drechsler: Rua do Bom Jesus, 183/191;

Diário da Manhã: Rua do Imperador, 227;

União Gráfica: Rua das Creoulas, 292.

Fábrica Lafayette: Praça do Mercado, 55/77;

Fábrica Caxias: Praça das Cinco Pontas, 104.

Na década de 1940, a situação se mantém bastante semelhante, com as litografias 

concentradas nos bairros de S. Antônio e S. José. 

Naquela década apareceria a importante litografia e estamparia Renda-

Priori, localizada na Padre Muniz, mesma rua onde se encontrava a Lafayette na 

década anterior. O Diário da Manhã, que também aparece neste mapa, localizado na 

Rua do Imperador, encontrava-se próximo ao primeiro endereço da The 

Propagandist. 

Os problemas com as Fábricas Lafayette e Caxias se mantêm. Apesar da 

identificação dos endereços, não há garantias de que essas localizações indiquem 

as seções gráficas destas fábricas. No caso da Lafayette pode-se cogitar que o 

endereço seja também da litografia da fábrica, uma vez que o indicador de 1958 (do 

fim da década seguinte, portanto) indicaria este endereço para sua seção gráfica. Já 

a Litografia da Fábrica Caxias permaneceria uma incógnita; sendo inclusive nesta 

década a última aparição da empresa nos indicadores.

A mais interessante surpresa dessa década, porém, ficou a cargo da 

União Gráfica. Enquanto a maioria das empresas litográficas localizavam-se nos 

bairros de S. José, S. Antônio e do Recife, a União Gráfica surge fora desse circuito, 

com endereço, no ano de 1946, na Rua das Creoulas, na Capunga.
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Fig. 56 – Detalhe que ajuda a visualizar a localização da União Gráfica em relação à concentração de 
gráficas nos antigos bairros recifenses (o ponto preto representa a União gráfica enquanto as esferas 
vermelhas indicam o agrupamento de gráficas nos bairros de S. José, S. Antônio e bairro do Recife).

Fig. 57 – Número onde funcionava a União Gráfica. Rua das Creoulas, 292, Bairro das Graças, 
Recife. (Fonte: Acervo do autor)
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5.2.1.3 - DÉCADA DE 1950

Fig. 58 – Configuração espacial das litografias em funcionamento no Recife na década de 1950 em 
mapa do mesmo período.

A década de 1950 foi não apenas a que mais revelou empresas litográficas, como a 

que mais movimentação demonstrou por parte destas.

Endereços:

The Propagandist: Rua do Rangel, 154;

Renda Priori: Praça do Mercado, 101;

União Gráfica: Rua Joaquim Nabuco, 344; Vidal de Negreiros, 374; Bernardo Vieria 

de Melo, 49;

Gráfica Pinheiro: Rua Augusta, 540;

Ommundsen: Rua do Peixoto, 359;

Metalgráfica do Norte: Largo dos Coelhos, 39;

Metalgráfica: Estrada dos Remédios, 1780;

Gráfica Lusitana: Rua Imperial, 146;

Livraria Moderna: Rua Duque de Caxias, 223; Cais de Santa Rita, 382;
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Drechsler/IGB: Rua do Bom Jesus, 183/191;

Lafayette: Praça do Mercado, 77;

Apolo: Estrada de Belém, 588.

Apesar dos bairros de S. José e S. Antônio se confirmarem como possível 

pólo gráfico daquele período, surgem, como mostra o mapa, endereços mais 

afastados, fato provavelmente relacionado com a expansão da região metropolitana 

do Recife. É o caso da  Metalgráfica do Norte90, que aparece localizada no Largo 

dos Coelhos, na Boa Vista, e, sobretudo, da Metalgráfica, que indica seu endereço 

na Estrada dos Remédios, em Afogados. Ambas empresas trabalhavam com 

estamparia, ou seja, litografia sobre folha de Flandres.

Outro importante exemplo desse distanciamento das gráficas em relação

ao que está sendo chamado de pólo gráfico pode ser visto com a Gráfica Apolo. 

Localizada na Estrada de Belém, entre a os bairros da Encruzilhada e de Campo 

Grande, a Apolo é uma importante representante da fase final da litografia no Recife.

Fig. 59 – A expansão da empresa litográfica no espaço urbano é bem representada pela Litografia 
Apolo, situada quase nos limites entre Recife-Olinda, no Bairro da Encruzilhada (indicada com o ponto 
preto).

�������������������������������������������������������������
90 A metalgráfica do Norte aparece também na lista de 1964/65, porém apenas como latoaria, não se 
intitulando como litografia.
�
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Enquanto algumas gráficas distanciavam-se do centro da cidade, outras 

faziam o caminho inverso. A União Gráfica, que desde a década anterior localizava-

se no bairro da Capunga, apresentaria três diferentes endereços durante a década 

de 1950. O primeiro, nas Graças, na rua Joaquim Nabuco; depois passaria para S. 

José, na Rua Vidal de Negreiros e, por fim, no final da década, ocuparia um espaço 

no Bairro do Recife, na rua Bernardo Vieira de Melo. A Livraria Moderna, localizada 

até o início da década de 1950 na Duque de Caxias, 223, mantém naquele endereço 

apenas seu escritório e seção de vendas, enquanto sua seção gráfica é transferida 

(de acordo com a lista de 1959) para o Cais de Santa Rita, 382.

Entre as empresas dessa década merece menção a Gráfica Pinheiro, 

localizada na extinta Rua Augusta, no coração do Bairro de São José. 

Outro fato bastante relevante é que, apesar do endereço sempre citado 

pela Drechsler/IGB (Rua do Bom Jesus 183), na década de 1950 os indicadores 

informam um segundo endereço, da fábrica, na rua Domingos José Martins, 75. 

Essa rua, também no bairro do Recife, fica exatamente por trás da rua do Bom 

Jesus, e a julgar pelo tamanho do prédio, recentemente restaurado, a IGB era já 

naqueles anos uma empresa de grande porte.

Fig. 60  – Prédio onde funcionou a IGB S/A no bairro do Recife. Recentemente revitalizado, o edifício 
mantém ainda os antigos portões com as iniciais da empresa que representa o maior nome da 
tradição gráfica pernambucana. (Fonte: Acervo do autor)
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5.2.1.4 - DÉCADA DE 1960

Fig. 61  – Configuração da indústria litográfica no espaço urbano recifense na década de 1960.

Endereços:

Drechsler/IGB: Rua do Bom Jesus, 183/191;

União Gráfica: Bernardo Vieria de Melo, 49;

Livraria Moderna: Rua Duque de Caxias, 223;

Renda Priori: Praça do Mercado, 101;

Brasil Gráfica: Rua Felipe Camarão, 117;

Gráfica Guararapes: Rua Dias Cardoso, 180;

Gráfica Pinheiro: Rua Augusta, 540;

Gráfica Lusitana: Rua Imperial, 150;

Cia. Pernambucana de Papéis Artes Gráficas S.A.: Rua Imperial, 146/50;

Apolo: Estrada de Belém, 588;

Litografia Imperial: Rua Imperial, 2226.
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A leitura da década de 1960 permite observar o desaparecimento de uma importante 

litografia, a Ommundsen.  Ao longo dessas décadas é notável a força de empresas 

como a IGB, a Renda Priori, a Livraria Moderna e mesmo a Ommundsen, que 

resistiam à passagem dos anos e permaneceram em atividade durante as quatro 

décadas cobertas pela pesquisa91.

Enquanto muitas empresas desapareciam ou mudavam-se, outras 

apareciam (pelo menos nos indicadores).  A década de 1960 traz um razoável 

número de litografias até então inéditas, como as Gráficas Guararapes, a Brasil

Gráfica, a litografia Imperial e a Cia. Pernambucana de Papéis Artes Gráficas. 

Destas, a Guararapes localizava-se em uma rua hoje inexistente, a R. 

Dias Cardoso, no bairro de S. Antônio.

Já a Litografia Imperial apresentou um endereço bastante difícil de 

localizar. A rua é a conhecida Rua Imperial (onde se localiza hoje a JUCEPE), porém 

o número citado pela gráfica, 2226, não foi encontrado.

Fig. 62  – Provável endereço da Litografia Imperial (em preto); a localização é, contudo, aproximada, 
e não exata.

De uma forma geral, o que se pode notar a partir da análise das 

localizações das gráficas é que, apesar da descentralização de algumas empresas 

(União Gráfica, Metalgráfica, Gráfica Apolo ou Imperial), o foco de indústrias 

litográficas naquelas décadas estava, de fato, no centro dos bairros de S. Antônio e 

S. José, formando algo como um pólo gráfico da época. De acordo com informações 
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cedidas por Hélio Soares a Rua Imperial, por exemplo, concentrava um grande 

número de litografias. Uma ampliação desses estudos, em busca das inúmeras 

tipografias e das poucas clicherias recifenses no mesmo período, revelaria, muito 

provavelmente, endereços nas mesmas cercanias.

Os fluxos que levaram a tal configuração são, contudo, desconhecidos 

(podendo servir de tema para novas pesquisas), embora não seja inimaginável que 

essa concentração esteja relacionada ao próprio ritmo de crescimento da cidade, 

com forte concentração populacional naquela região até pelo menos 1950.

5.3 – A ESTRUTURA DA INDÚSTRIA GRÁFICA PERNAMBUCANA: SERVIÇOS, 

CLIENTES E O LUGAR DA LITOGRAFIA.

Conhecidas as litografias e sua distribuição no espaço urbano recifense, é possível 

passar a outras questões acerca da produção litográfica de meados do século XX. 

Dois pontos especificamente merecem destaque e serão tratados nesta seção: os 

serviços oferecidos por essa indústria e os consumidores desses serviços. 

Com base no material encontrado é possível relatar uma importante 

produção litográfica no período em questão. Vieram dos anúncios e das 

propagandas as primeiras informações sobre esse assunto.

Fig. 63 – Anúncio da Brasil Gráfica trazendo os principais serviços oferecidos por uma gráfica
especializada em litografia e tipografia na década de 1960. (Fonte: Indicador telefônico de 1964)
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A partir de notas como a da Brasil Gráfica (empresa cujo funcionamento 

foi situado na década de 1960) foi possível saber que esta empresa – e

possivelmente outras –, especializada em tipografia e litografia, oferecia uma ampla 

variedade de artigos impressos, que variava desde embalagens, cartazes, baralhos, 

folhinhas (calendários), ventarolas para carnaval e rótulos.

Mas informações desse tipo são bastante pontuais e pouco recorrentes 

para formar um quadro de serviços das empresas gráficas recifenses. Seria 

necessário recorrer a outras fontes para ampliar o conhecimento sobre o assunto, e 

seriam os Anuários Estatísticos os responsáveis por ajudar a compor um panorama 

da indústria gráfica e litográfica da capital pernambucana. Esses documentos, que 

só passaram a trazer informações relativas à indústria gráfica a partir da década de 

194092, apesar da irregularidade e de certas ambiguidades que serão pontuadas, 

comportam os dados oficiais do governo estadual sobre a produção gráfica local.

Os primeiros registros encontrados nesses anuários, portanto, indicam 

que nos primeiros anos da década de 194093 a indústria gráfica apresentava-se 

dividida em quatro grupos, cada qual a oferecer os serviços concernentes a suas 

especialidades:

1. Oficinas gráficas em geral, Jornais e Revistas. Tipografia:

a. Baralhos

b. Cadernos escolares e outros

c. Cartazes

d. Carteira para cigarros

e. Folhetos diversos

f. Impressos comerciais

g. Impressos n/ especificados

h. Jornais 

�������������������������������������������������������������
92 A partir da década de 1940, o Anuário Estatístico (já ligado à Secretaria de Agricultura, Indústria e 
Comércio, e produzido pelo Departamento Estadual de Estatística do IBGE) incluiu informações sobre 
a indústria gráfica pernambucana. Foi no seu número XII, equivalente ao ano de 1945, que, pela 
primeira vez, o anuário trouxe algumas poucas informações sobre o parque gráfico pernambucano.

93 Dados sobre 1941 e 1942, retirados do anuário estatístico de 1945.�
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i. Livros em branco

j. Livros didáticos

k. Livros de literatura

l. Livros religiosos

m.Mapa geográfico (impressão)

n. Mortalhas para cigarros

o. Revistas

p. Rótulos diversos

q. Trabalhos de composição 

r. Trabalhos de encadernação 

s. Trabalhos de pautação 

t. Trabalhos n/ especificados

2. Oficinas de litografia de zinco e fotogravura: 

a. Estamparia sobre folhas de Flandres

b. Folhas de Flandres cromadas

c. Obras litografadas diversas

d. Trabalhos de “clicherie”

3. Oficinas de fundição de tipos, estereotipia e eletrotipia:

a. Serviços de estereotipia

4. Empresas fotográficas e cinematográficas:

a. Filmes cinematográficos 

b. Filmes diversos

Embora essa listagem revele a produção da indústria gráfica como um 

todo, exigindo um esforço de filtragem para se conhecer os impressos litográficos, 

ela permite vislumbrar não apenas o material gráfico em circulação no estado, como 
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a potencialidade e a dimensão dessa indústria, já bastante diversificada: baralhos, 

cartazes, carteira para cigarros, folhetos diversos, impressos comerciais, mapa 

geográfico, revistas, rótulos diversos, trabalhos de composição e encadernação, 

estamparia, litografias diversas, clicheria, etc. Esse material é desconhecido quase 

em sua totalidade, o que abre caminhos para novas e frutíferas pesquisas. 

Fig. 64 – A litografia era utilizada para a confecção de uma grande variedade de impressos, entre eles 
o cartaz, como revela a imagem acima. Impresso pela Drechsler & Cia., o cartaz anunciava os 
famosos vinhos da empresa paraibana Tito Silva & Cia. (Fonte: CEHIBRA – Fundaj)

Diante dos números dessa produção uma importante constatação foi feita: 

dentre os produtos que apareciam entre os mais produzidos, no primeiro grupo 

(Oficinas gráficas em geral, Jornais e Revistas. Tipografia), figuravam aqueles 

ligados à indústria de embalagem e rotulagem:
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Produto     quantidade           unidade

1º. Mortalhas para cigarros ---------------- 265. 116 ---------- (milh.)

2º. Carteiras para cigarros ----------------- 20. 279 ------------ (milh.)

3º. Jornais --------------------------------------12. 342. 850 ------ (unid.)

4º. Rótulos diversos ------------------------- 5. 232. 340 -------- (unid.)

No segundo grupo, declaradamente das litografias, outra importante 

constatação: a produção de “obras litografadas diversas” atinge a cifra das 

12.182.340 unidades, quase o mesmo números de jornais produzidos naquele ano 

de 1941. Só para se ter uma idéia, o tópico “trabalhos de ʻclicherieʼ ”, do mesmo 

grupo, atinge o singelo número das 3.090 unidades. As estamparias sobre Folhas de 

Flandres (produzidas por algumas das empresas identificadas neste trabalho, como 

a Ommundsen e a Renda-Priori, e que consistia na impressão litográfica aplicada a 

superfícies metálicas, geralmente associada à impressão de embalagens de latas) 

atinge as 305.872 unidades. Ao que tudo indica tanto a rotulagem quanto a litografia, 

consistiam em importantes braços da indústria gráfica pernambucana naquele 

começo da década de 1940.

Para o ano de 1942 os números se confirmam. A indústria de embalagem 

e rotulagem surge com números bastante expressivos. Os rótulos passam, inclusive, 

a ocupar a primeira posição de produção entre os impressos circulantes (levando-se 

em conta a quantidade absoluta). 

Produto                     quantidade             unidade

1º. Rótulos diversos ---------------------------- 50. 938 -------------(milh94.)

2º. Carteiras para cigarros -------------------- 18. 314 -------------(milh.)

3º. Jornais ---------------------------------------- 13. 727. 241 -------(unid)

�������������������������������������������������������������
94 A variação de unidades também confunde. Porém, unidades como “mil” ou “milh” parecem de fato 
mais sensatas quando aplicadas ao rótulos, uma vez que sua produção era contabilizada em grupos 
de mil (milheiros). Assim, a confecção de um rótulo de cachaça, por exemplo era contada em 
milheiros. 10 milheiros, ou 10 mil rótulos. (informação verbal repassada pelo impressor-litógrafo Hélio 
Soares).Como se trata de dados obtidos preferiu-se manter aqui a informação tal qual obtida.
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Apesar disso, a estreia das artes gráficas naquele anuário merece alguns 

comentários. Sem negar a importância dos dados – uma vez que não apenas 

confirmam as expectativas sobre a profusão e variedade dos impressos circulantes 

no estado, como citam categoricamente os tipos de produtos e serviços existentes e 

indicam números que permitem importantes aferições sobre a produção gráfica da 

época – deve-se observar que a classificação escolhida é discutível, pois é 

imprecisa.

Embora o primeiro item permita incluir qualquer técnica de impressão 

(inclusive a litografia), uma vez que cita “oficinas gráficas em geral”, a existência de 

um segundo tópico específico para a litografia torna o primeiro item confuso (tendo 

em vista que seria perfeitamente plausível – e até mais compreensível – que 

produtos como rótulos, cartazes, baralhos, etc. fossem impressos pela técnica 

litográfica. Esses produtos, contudo, encontram-se listados no primeiro grupo). E, 

caso o segundo tópico fosse reservado especificamente para a litografia de zinco 

(como indica o tópico), onde se encaixaria a litografia tradicional, no primeiro tópico?  

E o que significa exatamente “obras litografadas diversas” em um tópico de litografia 

de zinco? Há, aparentemente, uma pequena confusão quanto aos termos.

Outra inconsistência aparece em relação aos tópicos 2 e 3. No segundo, o 

Anuário inclui fotogravura, ao qual parecem estar relacionados os serviços de 

“clicherie”; e no terceiro tópico inclui estereotipia, ignorando que ambos os serviços 

podem ser sinônimos. Feitas essas advertências é possível retornar aos anuários.

No anuário seguinte, de 1948 (com informações relativas ao ano de 1947) 

as informações sobre a indústria gráfica reapareceriam com uma nova organização, 

a começar pela nomenclatura, que agrupava a indústria gráfica sob o nome de 

“imprensa, publicação, artes gráficas e correlatas”.

Assim apresentava-se a indústria naquele ano, de acordo com o anuário:

a) baralhos;

b) blocos;

c) boletins;

d) cadernos;

e) cadernetas;

f) cartões;
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g) carteiras de papelão impressas;

h) clichês; 

i) envelopes;

j) encadernação;

k) folhas de Flandres cromadas;

l) folhas de Flandres envernizadas;

m)guias diversas;

n) impressos não especificados;

o) jornais;

p) livros;

q) livros comerciais;

r) prospectos; 

s) revistas; 

t) rótulos;

u) talões e

v) Outros produtos.

Com essa nova categorização todos os produtos apareceriam sob uma 

única classificação (sem as controversas subdivisões do anuário anterior). Essa 

medida, apesar de diminuir os possíveis equívocos apontados, torna o universo 

gráfico difuso e amorfo, e a produção litográfica perde-se entre os números95, ou 

seja, os problemas de identificação dos grupos não apenas permanece, como 

tornam-se mais evidentes.

Dificuldades à parte, a leitura dos números desse anuário mostra a 

seguinte situação:

Produto                     quantidade unidade

1º. Talões ----------------------------------------- 119. 039-----------(mil)

2º. Rótulos diversos ---------------------------- 32. 395 ------------(mil)

�������������������������������������������������������������
95 Ainda assim é possível imaginar que impressos como baralhos, guias e prospectos, por exemplo, 
se enquadrassem na produção litográfica. Infelizmente não há como garantir os números, pois sem 
dúvida muitos desses impressos eram também confeccionados a partir de técnicas outras.
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3º. Jornais ---------------------------------------- 13. 212-------------(mil)

4º. Carteiras de papelão  impressas--------- 9.328 -------------(mil)

.

.

.

9° Folhas-de-flandres envernizadas96 ----- 822.660 -----------(um)

10° Folhas-de-flandres cromadas ------------ 116.300 -----------(um)

Novamente, entre os primeiros representantes da produção gráfica 

aparecem os rótulos (ignorando-se o método de impressão utilizado). A produção de 

folhas-de-flandres também é indicada, porém de forma diferente, não são indicadas 

as estampas sobre zinco, como no anuário anterior, mas a produção de folhas 

propriamente ditas. Aqui deve-se chamar atenção para um fato importante, como 

algumas das litografias (especificamente as estamparias) produziam também latas 

não se pode descartar a possibilidade de que essa contabilização seja feita somente 

de latas sem que fossem necessariamente impressas.  As questões, portanto, 

passam a ser: produzia-se lata sem impressão? Muito provavelmente. Sendo assim, 

a produção de latas não-impressas entraria na seção de indústria gráfica? Perguntas 

sem respostas imediatas.

Fig. 65 – Algumas estamparias, além do serviço de impressão litográfica em papel ou latas, 
apresentavam-se também como fornecedoras ou fabricantes das próprias latas. (Fonte: indicadores 
telefônicos de 1958 e 1959, respectivamente)
�������������������������������������������������������������
96 De acordo com Frederico Porta (1958) certos impressos como mapas e cromolitografias, podiam 
ser invernizados, quer a mão, com pincéis apropriados, quer em máquinas de envernizar, o objetivo 
de tal medida, porém, não é informado.
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Independente dessas incertezas, a importância das indústrias de 

embalagem (metálica ou de papel) e de rotulagem começa a se fazer notável. No 

ano de 1948 a rotulagem aparece em segundo lugar, com  40.122 milhares de 

rótulos impressos, perdendo apenas para a impressão de talões, com 40.838

milhares.

Infelizmente, os anuários só informariam os números da produção de 

rótulos até meados da década de 1950; a partir de 1960 não apenas as informações 

sobre os rótulos deixam de aparecer, como em 1964 toda e qualquer informação 

sobre a indústria gráfica deixaria, inexplicavelmente, de constar nos anuários.

Desta forma, os últimos números sobre a produção de rótulos indicam 

uma produção de 109.982 milhares em 1952, e 173.728 milhares em 1956. Números 

que revelam um crescimento bastante expressivo, como demonstra o resumo 

abaixo:

Ano           Produção de                unidade

rótulos diversos

1941 -------- 5. 232. 340 ----------------------- (unid.)

1942 -------- 50. 938 ---------------------------- (mil.)

1947 -------- 32. 395 ---------------------------- (mil.)

1948 -------- 40. 122 ---------------------------- (mil.)

1952 -------- 109.982 --------------------------- (mil.)

1956 -------- 173.728 --------------------------- (mil.)

Apesar de uma queda produtiva em meados dos anos 1940, já no fim 

daquela mesma década os números pareciam indicar o restabelecimento da 

indústria de rotulagem. Apesar das poucas informações sobre a década de 1950, os 

números parecem indicar não apenas recuperação como superação, com um 

notável crescimento de mais de 400% entre os anos de 1947 e 195697.

�������������������������������������������������������������
97 Qual o percentual dessa produção cabia à indústria litográfica é, contudo, pergunta sem resposta, 
embora o amplo acervo de rótulos encontrado seja predominantemente impresso em litografia.
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Assim, apesar da nebulosidade de certos dados, pode-se finalmente 

mapear a produção da indústria gráfica pernambucana entre os anos 1940/50. Se, 

por um lado, os dados encontrados não respondem a perguntas específicas, 

sobretudo aquelas ligadas à produção litográfica, o mesmo não pode ser dito das 

informações sobre a rotulagem, que ajudaram a compreender seu vertiginoso 

crescimento naqueles anos e o que revela, com fortes indícios, a importância desse 

impresso para a indústria local. 

Porém a quem estava associada essa produção de rótulos? Graças aos 

anuários estatísticos estas perguntas obteriam respostas. As edições da década de 

195098 trariam informações sobre quais ramos da indústria eram os responsáveis 

pelos maiores gastos com embalagem, ou seja, os principais clientes da indústria de 

embalagem. Segue a lista:

Ano de 195299

1º. Produtos alimentares 

2º. Bebidas 

3º. Fumo

4º. Química farmacêutica 

5º. Têxtil 

Ano de 1953100

1º. Produtos alimentares 

2º. Química farmacêutica 

3º. Fumo

4º. Têxtil 

5º. Transformação de minerais não metálicos 

6º. Bebidas 

�������������������������������������������������������������
98 Especificamente os Anuários Estatísticos de 1955 e 1958. 

99 Fonte: anuário estatístico de 1955�
100 Fonte: anuário estatístico de 1955
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Ano de 1954101

1º. Produtos alimentares 

2º. Química farmacêutica 

3º. Têxtil 

4º. Fumo

5º. Transformação de minerais não metálicos 

6º. Bebidas 

Ano de 1955102

1º. Produtos alimentares 

2º. Química farmacêutica 

3º. Fumo

4º. Transformação de minerais não metálicos 

5º. Têxtil 

6º. Bebidas 

Ano de 1956103

1º. Produtos alimentares 

2º. Química farmacêutica 

3º. Bebidas 

4º. Transformação de minerais não metálicos 

5º. Fumo

6º. Têxtil 

A partir desses dados é possível notar que, apesar das variações de 

posição, as indústrias que apresentavam as maiores despesas com embalagem na 

�������������������������������������������������������������
101 Fonte: anuário estatístico de 1958

102 Idem.�
103 Fonte: anuário estatístico de 1958
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década de 1950 eram basicamente as mesmas: alimentícia, de bebidas, têxtil, de 

fumo, farmacêutica e de transformação de minerais não metálicos. Se esses gastos 

eram vistos como investimento (associados a valores estéticos, ou ao marketing, 

etc.) ou feitos por mera necessidade de transporte (questões de logística) é difícil 

afirmar. O fato é que, independente dos motivos, o anuário fornece um verdadeiro 

panorama dos clientes e consumidores da indústria de embalagem na década de 

1950.

É curioso observar que destas indústrias, muitas pertencem aos mesmos 

ramos identificados como consumidores de embalagens litografadas de fins do 

século XIX e das duas primeiras décadas do século XX, como a indústria alimentícia, 

a de bebidas, a de fumo e a químico-farmacêutica. Embora não haja nos anuários 

muitos dados que informem sobre o domínio da litografia especificamente no campo 

da embalagem e da rotulagem, há fortes indícios (fontes iconográficas) para crer que 

a rotulagem nesse período era, se não dominada, fortemente servida pela litografia. 

A partir dessas observações, é possível traçar para o caso de alguns ramos 

industriais uma relação entre litografia e embalagem de quase um século (1875 –

1965). 

Os anuários só trazem informações sobre a rotulagem e a embalagem até 

meados da década de 1950. Sobre a década seguinte só é possível imaginar que –

como os números dos anuários indicam um crescimento expressivo nos últimos 

anos da década de 1950 – a produção de rótulos permaneceu forte, a menos que 

uma mudança brusca tenha ocorrido.

É de se imaginar que a rotulagem permaneceu forte na década de 1960, 

não apenas pelos números vistos anteriormente e pelo material impresso 

encontrado, mas também pelos anúncios de gráficas veiculados nos informadores 

daqueles anos, que passaram a trazer sempre o destaque para a impressão de 

rótulos e suas variedades de aplicação, talvez em uma tentativa de atrair clientes.



170

Fig. 66 – Os anúncios das gráficas nos indicadores da década de 1960, mesmo os mais resumidos, 
não deixavam de mencionar os serviços de rotulagem, talvez em uma indicação da importância 
daqueles serviços. (Fonte: indicadores telefônicos de 1964)

O que fica claro após essa exposição é a extensão, variedade e 

importância da produção gráfica recifense durante as quatro décadas que servem de 

recorte temporal para a investigação. A tentativa de categorização trazida pelo 

anuário de 1940, embora confusa, é ela própria um reflexo dessa variedade; a 

indústria gráfica compreendia uma complexidade que necessitava ser particionada 

para ser entendida. E essa sistematização revela o lugar dos diversos processos de 

impressão (tipografia, litografia e fotogravura, entre os mais importantes), com suas 

principais aplicações.

Quanto à importância do setor gráfico recifense, esta evidencia-se em sua 

estreita relação com os outros níveis da indústria pernambucana, e se sobressai nos 

casos da rotulagem e embalagem, historicamente comprometidos com as atividades 

fabris.

Nesse conjunto, compreender o lugar da litografia, exige interpretação, o

que pode ser auxiliado por outras fontes (como as que serão apresentadas no 

próximo capítulo). Com base nas informações aqui colhidas pode-se observar, como 

dito, o destaque da indústria de rotulagem, conhecendo-se inclusive os setores 

industriais responsáveis pelos mais avultados gastos com esses serviços. Sabendo-

se, através da consulta às fontes iconográficas, que parte considerável dos rótulos 

desse período era impressa em litografia, pode-se indicar, com relativa segurança, a 

litografia, se não como sinônimo, como importante parceiro da rotulagem e da 

embalagem nesse caso de estudo.  

Há, no entanto, uma grande quantidade de produtos gráficos, 

possivelmente impressos em litografia, que não pode ser deixada de lado. O rótulo, 

com sua destacada importância comercial, é apenas um (embora talvez o de maior 

destaque e importância) dos diversos impressos que figuram naquela lista. Para o 

olhar do designer, contudo, a importância do material gráfico pode estar nos mais 
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diversos aspectos, como em suas qualidades formais ou compositivas.  Assim, o 

restante do material que vai desde os mais simples efêmeros (talões, folhetos, etc.), 

de difícil acesso devido à passagem do tempo e às próprias características 

descartáveis desse material, até os impressos mais tradicionais, como jornais, 

revistas e livros deve ser encarado com as mesmas preocupações. Infelizmente, 

como dito, parte desse material nos é alheia, talvez nem mesmo exista nos dias de 

hoje; outros, porém,  podem ser mais facilmente reunidos através de buscas em 

acervos de instituições, museus e bibliotecas, postura que não vem sendo 

fortemente adotada por pesquisadores do design gráfico. Assim, grande parte desse 

material permanece desconhecida e longe da observação crítica e do olhar do 

designer. É, pois, a essa exposição que se dedica o capítulo seguinte.
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6.  O PRODUTO LITOGRÁFICO RECIFENSE NO SÉCULO 

XX

A reconstrução da história litográfica do século XX foi até o presente capítulo

fortemente baseada em fontes não-iconográficas. A real importância da indústria 

litográfica, porém, não poderia ser amplamente compreendida sem a observação do 

material produzido neste período. Assim, o presente capítulo  apresenta uma 

exposição de parte do material consultado e encontrado nos diferentes acervos 

visitados, aprofundando, com isso, a problemática que envolve a indústria e os 

impressos litográficos comerciais recifenses.

Antes de passar à observação do material deve-se, no entanto, incluir 

importante nota. Como a maioria do material aqui exposto não foi anteriormente 

abordado, do ponto de vista do design e mesmo da pesquisa, há em alguns casos 

falta de clareza sobre detalhes do material, como o método de impressão utilizado. 

Assim, além do trabalho de “levantamento” (identificação, datação, local de 

impressão, etc) somou-se um esforço mínimo de perícia (análise e identificação da 

técnica de impressão), e que por vezes não é suficiente nem conclusiva, uma vez 

que demandaria talvez o dobro de tempo oferecido para esta pesquisa. Assim a 

identificação das técnicas utilizadas em tais impressos é, por si só, tema suficiente 

para futuras pesquisas, uma vez que, em sua maioria, não há informações 

auxiliares, seja nos próprios impressos ou na literatura, sobre este assunto.

De qualquer forma essa hesitação ocorre apenas com parte do material 

aqui apresentado, que mesmo assim revela fortes indícios de que seja, pelo menos 

parcialmente, impresso em litografia – quando não houver certeza, essa dúvida será 

explicitada, a fim de provocar atitudes de indagação que podem gerar novas 

pesquisas para o campo do design gráfico. O material aqui exposto apresenta, pois, 

a diversidade representativa da produção litográfica tão claramente exposta e 

defendida nos capítulos anteriores, são revistas, gráficos, ilustrações, mapas e os 

importantes rótulos que compõem o mais completo panorama da litografia comercial 

do século XX.
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6.1– REVISTAS

O primeiro grupo a ser apresentado é aquele representado pelos periódicos 

ilustradas. Ao contrário da maior parte da produção litográfica recifense as coleções 

de revistas estão facilmente disponíveis em acervos pernambucanos, muitas vezes 

digitalizadas, como no caso do acervo da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). O 

grupo das revistas é bastante rico e amplo, e só parcialmente é aqui pontuado. 

Já a partir da década de 1920 as revistas recifenses começam a 

apresentar uma diferenciação em seus aspectos visuais que pode ser entendida 

como uma verdadeira ruptura de sua linguagem gráfica. 

Títulos como a Pʼra Você, A Pilhéria, a Revista da Cidade e a Revista de 

Pernambuco, entre tantas outras, dão ideia dessa renovação. Suas vinhetas, 

ilustrações, o maior rigor no uso dos tipos, bem como a maior ousadia criativa e

preocupação com a leitura, com reflexos na diagramação; o uso de clichês 

reticulados ou da litografia monocromática e a cores, parecem indicar os novos 

caminhos que a revista ilustrada seguiria no novo século, distanciando-se cada vez 

mais da linguagem robusta predominante até então, fortemente influenciada pelos 

semanários ilustrados tão característicos do século XIX.

Fig. 67 – Duas belas capas da Revista da Cidade ( nº 58, de 1927 e nº 97, de 1928), assinadas por 
Guevara e Villares, respectivamente, e, muito provavelmente, executadas em litografia. (Fonte: 
Biblioteca Central Blanche Knopf)
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Da observação desse material depreendem-se importantes questões: o 

primeiro deles está relacionado com a aparição de retículas em algumas capas de 

revistas como A pilhéria, Revista da Cidade, Pʼra Você e Revista de Pernambuco já 

naquela década de 1920.

Segundo Cunha Lima (1998), foi Max Drechsler  - ou seja, a Drechsler & 

Cia. - o responsável por introduzir a tecnologia offset no nordeste, o que teria se 

dado no ano de 1926 (PAULA; CARRAMILLO NETO, 1989). A chegada do offset no 

Brasil deu-se em 1922 – dezoito anos após sua invenção – pela  Companhia 

Litográfica Ferreira Pinto, “especificamente para produzir materiais para a 

Companhia de Cigarros Souza Cruz.” (CARDOSO, 2009:83). Porém, até onde se 

sabe a primeira revista brasileira impressa por esse processo foi a Cinearte, da 

empresa  Pimenta de Mello & Cia, o que teria ocorrido em 1926. (ANDRADE, 2009).

Curiosamente a Revista de Pernambuco (lançada em 2 de julho de 1924) 

traz entre seus exemplares do ano de 1925 imagens reticuladas; seria offset? 

Provavelmente não, o mais provável é que se trate ou de clichê ou da inclusão de 

retículas diretamente sobre a pedra, artifício não raro em algumas litografias da 

cidade e que dava ao trabalho litográfico um aspecto muito semelhante ao offset. 

A utilização destas retículas em companhia da litografia, e não de clichês, 

explicaria por exemplo a aparição intercalada de algumas capas sem qualquer 

indício de retícula e muito provavelmente impressas em litografia – o que ocorre 

inclusive após a data de 1926 em algumas revistas recifenses. O assunto merece, 

pois, maior atenção.
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Fig. 68 – A capa do nº 18 (1930) da Revista Pʼra Você não parece trazer qualquer sinal de retícula e 
aparenta-se bastante à impressão litográfica. (Fonte: Biblioteca Central Blanche Knopf - Fundaj)

Fig. 69 – Duas capas da Revista de Pernambuco que exibem retícula mecânica, respectivamente os 
números 19 (1925) e 21 (1926). (Fonte: Biblioteca Central Blanche Knopf - Fundaj)
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Fig. 70 – Pormenor da capa da edição de nº 21 da Revista de Pernambuco, evidenciando as 
retículas. (Fonte: Biblioteca Central Blanche Knopf - Fundaj)

Além destas questões, e do seu envolvimento com a história da litografia 

em Pernambuco, o valor destas revistas está em sua condição de inestimável fonte 

para a pesquisa sobre a ilustração pernambucana e brasileira. Participaram dʼA

Pilhéria, por exemplo, desenhistas como Craion (Abelardo Maia), K. Lixto, Manolo, 

Guapy (Herculano de Albuquerque) e J. Rufino, além de Victoriano, Zuzú e Felix. Da 

Revista da Cidade participaram Bero (Bervaldo Melo), Wladmir e Lauro Vilares; na 

Revista de Pernambuco é possível encontrar as assinaturas de Nestor Silva, Jaime 

de Oliveira, Pena, Cardoso, além do capista oficial, Heinr Moser. Já a Pʼra Você

apresentou os desenhistas Hélio Feijó, Euclides e Nestor, além dos mestres Manoel 

Bandeira e Lula Cardoso Ayres. (MACEDO; GASPAR, 2009)
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Fig. 71 – Páginas internas dos dois primeiros números da Revista Pʼra Você, com ilustrações de Lula 
Cardoso Ayres (1930). (Fonte: Biblioteca Central Blanche Knopf - Fundaj)

A perpetuação dos usos da litografia entre as revistas é estudo que 

permanece não-realizado. Saber se os periódicos recifenses seguiram o exemplo 

das mais modernas revistas brasileiras e introduziram o offset em sua produção 

desde a década de 1920 ou se permaneceram se valendo dos serviços da litografia, 

como outros setores da indústria gráfica local, seria uma importante descoberta que 

contribuiria para o entendimento desta atividade gráfica que é uma das mais 

importantes para os estudos de design gráfico.

6.2 - ANUÁRIOS

Um material bastante interessante do ponto de vista da história do design gráfico é 

aquele representado pelos anuários. 

O Annuario de Pernambuco104 - Resumo estatistico e descriptivo das 

actividades pernambucanas em seus vários aspectos, é um ótimo exemplo deste 

tipo de material.

�������������������������������������������������������������
104 Somente foram consultados os exemplares de 1934 e 1935, mas há um terceiro exemplar, datado 
de 1936. Em 1937 foi substituído pelo Anuário do Nordeste.
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Apresentando um perfil literário – com informações sobre o movimento 

artístico recifense, por exemplo, – e informal, assemelhava-se aos antigos 

almanaques do século XIX em muitos aspectos – horóscopos, dias santos, fases da 

lua, previsão do tempo apareciam em suas primeiras páginas. 

Fig. 72 – Folha de rosto e propaganda interna do Annuario de Pernambuco, assinadas por Manoel 
Bandeira. (Fonte: Acervo da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco)

Esse material que era na verdade o “supplemento dos Diário da Manhã e 

Diário da Tarde”, trazia além de informações culturais, dados estatísticos sobre a 

produção agrícola, industrial e do comércio. Ao lado destas informações figuravam 

belos gráficos ilustrados por Manoel Bandeira. 
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Fig. 73 – Gráfico e ilustração em páginas internas do Annuario de Pernambuco, ambos assinados por 
Manoel Bandeira. (Fonte: Acervo da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco)

Embora não se possa afirmar categoricamente que essas ilustrações,

sobretudo os gráficos, sejam impressas em litografia (pelo menos não inteiramente), 

pode-se supor que sim. Para  o fortalecimento dessa suspeita soma-se a descoberta 

feita nas pesquisas de que o Diário da Manhã oferecia a terceiros o serviço de 

impressão litográfica. Sabendo-se que esse material era suplemento do Diário da 

Manhã não é difícil supor que não apenas saísse de suas próprias oficinas, como 

também que possa ser impresso em litografia.

Contudo, em uma das ilustrações foi possível encontrar assinado, além 

das iniciais “M.B.” (Manoel Bandeira), as iniciais “T. F.”. A partir das pesquisas foi 

possível encontrar um atelier de gravura pertencente a Benevenuto Telles Filho, 

essa assinatura seria uma alusão àquele estabelecimento?

Até onde foi possível confirmar, com base nos achados, há fortes indícios 

para crer que o atelier de gravura de B. Telles Filho trabalhava com tipografia e 

clicheria, mas não litografia. Isso poderia sugerir outra técnica de impressão para os 

gráficos e as ilustrações? Essa possibilidade não pode ser ignorada.
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Fig. 74 – O indicador de 1946 traz esse anúncio do atelier de Telles Filho. A especialidade deste 
estabelecimento, ao que tudo indica, resume-se aos trabalhos de clicheria. (Fonte: Acervo da 
Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco)

Caso semelhante se dá com o Anuário Estatístico produzido pela Diretoria 

Geral de Estatística da Secretaria da Agricultura (e depois pelo departamento 

Estadual de Estatística do IBGE, àquela altura ligado à Secretaria da Agricultura, 

Indústria e Commercio)105.

Fig. 75 – Gráficos de dois anuários estatísticos diferentes, a imagem da esquerda é do anuário de 
1933 e a da direita de 1934. (Fonte: Acervo da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco)

�������������������������������������������������������������
105 Só foi possível encontrar esse tipo de ilustração nos anuários estatísticos de 1928, 1931, 1932,  
1933 e 1934. A partir de 1940 nenhum anuário traria mais ilustrações desse tipo. 
�
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Em sua maioria as ilustrações dos Anuários Estatísticos são 

acompanhadas da assinatura de seus autores. Os anuários de 1931 e 1932 trazem 

a assinatura de “José F. Barbosa Cartografo”, enquanto o de 1933 indica o nome de 

“George Goldberg”. Curiosamente ambos os autores trazem ao lado de sua 

assinatura o detalhe “3ª Secção”, de significação desconhecida.  O anuário de 1934 

traz uma edição somente com gráficos, assinados por “Nicanor”.

É bastante difícil garantir onde eram feitas as impressões destes gráficos 

e se de fato são litografias. Com exceção desses anuários não há qualquer dado 

que indique que a Imprensa Industrial, onde eram impressos estes anuários, 

trabalhasse com litografia. Nada impede, porém, que estas ilustrações viessem de 

outras gráficas e fossem encadernadas junto ao texto na Imprensa Industrial, isso 

explicaria, por exemplo, a curiosa coincidência de tais gráficos virem sempre em 

páginas exclusivas (frente e verso impressas com tais gráficos) para ilustração, sem 

qualquer impressão de texto.

Embora não se possa novamente excluir a possibilidade da impressão em 

clichê, estas ilustrações trazem áreas chapadas e outros detalhes bastante 

semelhantes ao resultado obtido pela litografia (além da habitual falta de relevo 

indicativa da litografia); por outro lado, no caso das letras e das linhas o desenho 

apresenta uma carga de tinta cujo comportamento difere daquele encontrado nos 

impressos litográficos. Ao mesmo tempo, nesses locais, especificamente, há um 

pequeno relevo, seria talvez uma impressão composta por litografia e tipografia? Os

registros históricos permitem saber que tal feito não seria impossível nem tampouco 

incomum. Contudo, não é possível dar a estas questões resposta definitiva.

Fig. 76 – Pormenor das assinaturas encontradas nos anuários. (Fonte: Acervo da Biblioteca Pública 
do Estado de Pernambuco)
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6.3 – MAPAS

Se no universo editorial há dúvidas quanto à técnica empregada para a impressão 

de capas, ilustrações, gráficos, etc. não se pode dizer o mesmo da cartografia 

recifense, campo no qual a litografia reinou imponente. 

O primeiro dos mapas encontrados durante as pesquisas data de 1914 e 

é denominado Planta da Cidade do Recife – Brasil. Esse mapa é um exemplar 

dobrável de bolso. Quando dobrado o mapa forma um pequeno livreto, trazendo 

também informações sobre a cidade – nomes das ruas e de edifícios públicos - e

propagandas e anúncios de estabelecimentos localizados naqueles bairros, além de 

seus endereços.

Fig. 77 – Capa do livreto que traz não apenas o mapa, internamente dobrado, como também 
informações sobre nomes de ruas e prédios públicos, além de anúncios publicitários. À direita 
aparece o detalhe de um desses anúncios, no caso o da própria empresa impressora, a Simonek & 
Cia. (Fonte: Acervo CEHIBRA - Fundaj)

A informação aparentemente mais importante deste mapa está na sua 

assinatura: Estabelº Graphico. Recife - Simonek & Cia. A Simonek & Cia., cujo 

endereço a situa na rua do Bom Jesus, nº 20, não aparece em nenhuma das fontes 

consultadas
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Fig. 78 – Pormenor da Planta da Cidade do Recife (1914) e detalhe da assinatura do estabelecimento 
gráfico, localizada na margem inferior esquerda do mapa. (Fonte: Acervo CEHIBRA - Fundaj)

Para tornar essa questão mais intrigante foi possível encontrar um 

segundo livreto, assinado Lithographia Allemã (porém sem data), indicando o 

endereço rua do Bom Jesus, nº 20, ou seja, o mesmo endereço da Simonek. Cunha 

Lima (1998) informa que por volta de 1910 o estabelecimento de Carls assinava 

Lithographia Allemã e em 1920 a Drechsler assinava apenas Estabelecimento 

Graphico, teria então esse mapa alguma relação com o estabelecimento dos 

Drechsler? 
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Fig. 79 – Capa de livreto produzido pela Lithographia Allemã. (Fonte: Acervo CEHIBRA - Fundaj)

Sendo assim o que significaria o complemento Simonek & Cia? De acordo 

com anúncios sobre aquela gráfica não parece haver qualquer ligação entre ela e a 

Drechsler. Infelizmente Simonek & Cia. não aparece em nenhuma das outras fontes 

consultadas. Trata-se, portanto, ou de uma gráfica até então não revelada, ou de 

algum dado não compreendido.

Fig. 80 – Neste anúncio retirado do livreto do mapa produzido pela Simonek, a empresa aparece 
ainda como agente de produtos, aparentemente, importados. O endereço confirma-se: R. do Bom 
Jesus, 20. (Fonte: Acervo CEHIBRA - Fundaj)
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Foi possível encontrar também a Planta da Cidade de Olinda, com a

seguinte informação “mandada levantar pelo coronel Arthur Lundgren 1915 –

modificada em 1924”, o que parece indicar que o exemplar consultado teria sido 

impresso nesta última data. Também no formato de livreto este mapa traz na capa a 

assinatura Estab. Grap. Max Drechsler – Recife. Internamente, na parte inferior do 

mapa, a assinatura que aparece é Estabel. Graphico Rua do Bom Jesus, nº 179 e 

187, Recife.

Foi possível encontrar também dois mapas coloridos já pertencentes à 

terceira década do século XX impressos pela Drechsler. 

O primeiro é um mapa do estado de Pernambuco intitulado Mappa do 

Estado de Pernambuco – Casa Pietroluongo.  Datado de 1930, este exemplar, 

aparentemente restaurado, encontra-se na seção de mapas da Bilbioteca Nacional, 

no estado do Rio de Janeiro. A quantidade de cores (algo em torno de nove ou dez) 

permite visualizar a intimidade do estabelecimento gráfico dos Drechsler com 

trabalhos que requeriam este grau de complexidade. 

Fig. 81 – Detalhe do Mappa do Estado de Pernambuco – Casa Pietroluongo. (Fonte: Acervo 
Biblioteca Nacional)
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Outro exemplar, datado de 1932, é um mapa da cidade do Recife 

conhecido como Mapa de Antonio de Góis. O trabalho de impressão a cores, 

assinado pela Drechsler, indica novamente maestria neste que era um dos mais 

complexos trabalhos da arte litográfica, devido não apenas à quantidade de cores, já 

mencionada, como também ao tamanho destes mapas e ao detalhamento técnico 

necessário para seu completo sucesso final.

Fig. 82 – Pormenor do mapa de Antônio Góis. (Fonte: Acervo do Museu da Cidade de Pernambuco)

A produção de mapas parece permear toda a história da litografia no 

Recife e não apenas o fim do século dezenove (como visto em capítulo anterior) e as 

primeiras décadas do século seguinte. Prova disso foram outros mapas encontrados 

na Biblioteca Nacional, assinados tanto como Drechsler como IGB S/A e datando 

das décadas de 1940 e 1950.

Essa constatação é bastante relevante, uma vez que a história da 

chegada da litografia ao Brasil está diretamente relacionada a necessidades de 

cunho cartográfico.  O entendimento do sucesso da técnica nessa modalidade de 

impressos deva talvez ser relacionado à implacável ânsia desenvolvimentista que 

atacava as políticas urbanas e sanitárias da época, refletindo-se nas constantes 
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reformas urbanísticas que marcaram boa parte das cidades brasileiras a partir do fim 

do século XIX.

“A partir das primeiras décadas do século XX, muitas cidades brasileiras 
foram marcadas por grandes e profundas transformações na sua estrutura 
urbana. O tratamento de problemas de circulação associados aos de 
salubridade surgidos no século XIX, mas que permaneciam, passaram a ser 
tratados em planos propondo intervenções como o alargamento e retificação 
de ruas.” (PONTUAL; PICOLLO, 2008)

No caso do Recife, é bastante conhecido o número de reformas a que foi 

submetida a cidade.  Essa “evolução”, ao mesmo tempo em que emanava progresso 

e definia a atual fisionomia da cidade era responsável pela destruição de boa parte 

da histórica cidade antiga.  

“Em meados do século XIX, o Recife passou a ser pensado em planos 
urbanísticos e a ser submetido a intervenções que modificaram a sua 
fisionomia. [...] As práticas urbanísticas foram efetivadas em resposta aos 
males então presentes, em especial aquelas voltadas à circulação do ar, da 
luz, do sol, assim como do tráfego de veículos. Se os primeiros vestígios de 
pretensão de modificar a cidade antiga no Recife datam de meados do 
século XIX, é no século XX que as práticas urbanísticas relativas aos planos 
se intensificam.  
Os primeiros foram os Planos de Melhoramentos e Reforma do Porto e do 
Bairro do Recife, e o Plano de Saneamento do Recife. Estes planos 
propunham a modernização portuária, a melhoria do acesso ao porto, além 
da abertura de três avenidas e o alargamento de ruas transversais, o que 
implicou em um número expressivo de destruições.[...] No Bairro do Recife, 
foram desapropriados imóveis em quase toda sua área edificada, para 
construções de cais, abertura e alargamento de vias. Vários foram os 
decretos de desapropriação instituídos desde 1908.” (PONTUAL; PICOLLO, 
2008)

Fig. 83 – Rua do Bom Jesus em dois momentos diferentes, em 1855 (quando ainda se chamava Rua 
da Cruz) e trinta anos depois, em 1885, já apresentando calçamento e trilhos para o serviço de 
bondes puxados a burros, inaugurado em 1871. As reformas continuariam a ocorrer, dando origem, 
inclusive, a importantes discussões urbanísticas no século XX. (Fonte: FERREZ, 1988)
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Plantas, planos e mapas foram produzidos por litografia em boa parte do 

século XX sem que houvesse maiores registros e divulgação sobre essa prática. A 

litografia de F. H. Carls – depois Drechsler e por fim IGB –, especializada em 

embalagens, poderia facilmente ter seu expertise ampliado para o de empresa 

especializada em mapas, dado o grau de perícia e o considerável número de 

espécimes encontrados nos acervos visitados – e que podem representar uma 

parcela ínfima do que talvez esteja guardado em outros acervos não consultados, 

como o da FIDEM, ou o da Prefeitura do Recife106. Esse material não se encontra 

listado nem muito menos tratado sob a ótica do design gráfico ainda que pertença a 

uma extensa tradição, não apenas da litografia como da própria visualidade que 

permeia toda a história da formação pernambucana107.

Fig. 84 – Pormenor de uma planta da cidade do Recife assinada pela IGB S/A e datada de 1952. 
Essa planta, um complemento do Guia Informativo do Recife, é a única a apresentar retículas, 
localizadas na parte azul  do mapa, correspondente às águas. (Fonte: Acervo Biblioteca Nacional)

�������������������������������������������������������������
106 A pesquisa sobre mapas litográficos foi desenvolvida com base nos acervos do Museu da Cidade 
do Recife e da seção de cartografia da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

107 Sobre esse assunto ver AGRA JR, 2008.�
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6.4 – RÓTULOS

Enfim o rótulo, produto gráfico que vem sendo observado com bastante interesse ao 

longo deste trabalho e que foi o motivador de toda a pesquisa. O material aqui 

reunido, embora represente apenas uma parcela daquilo que foi consultado, permite 

observar uma considerável quantidade de características gráficas encontradas nos 

diversos tipos de rótulos expostos.

A homogeneidade sugerida pela reunião dos rótulos em uma única seção 

esconde, na verdade, uma rica e multifacetada produção de artigos industriais 

pernambucanos que já vem sendo indicada em outros capítulos do trabalho. Assim, 

estes rótulos, além de fornecerem informações importantes para os estudos em 

design gráfico (riqueza de aplicação tipográfica, ilustrações dos mais variados tipos e 

qualidades, soluções compositivas estilizadas ou tradicionais, etc.), servem para 

ilustrar o que foi dito e defendido nos capítulos anteriores. 

Paralelamente, não se pode esquecer o importante papel desses rótulos 

na construção histórica aqui realizada, pois eles serviram como complemento de 

informações encontradas em outras fases da pesquisa (através deles foi possível, 

por exemplo, confirmar nomes de gráficas encontradas em outras fontes, como os 

indicadores108).

Os rótulos que compõem esta seção fazem parte de dois importantes 

acervos pernambucanos, a Coleção Almirante de rótulos de cachaça, pertencente à 

Fundaj, e a Coleção Imagens Comerciais de Pernambuco, esta última sob os 

cuidados da UFPE. O primeiro tem seus rótulos datados entre as décadas de 1940 e 

1950, já o segundo não se encontra oficialmente datado, sendo as informações mais 

importantes relativas a esta questão provenientes deste trabalho; assim o 

cruzamento das informações presente nestes rótulos com os dados obtidos nas 

outras fases da pesquisa faz crer que estes rótulos foram confeccionados entre as

décadas de 1940 e 1970109.

�������������������������������������������������������������
108 Praticamente todas as gráficas identificadas no capítulo anterior apresentaram, ao menos, um 
rótulo assinado – não necessariamente expostos nesse capítulo.

109 O critério aqui utilizado foi o de identificar os nomes das litografias nestes rótulos e assim situá-los 
temporalmente, com base na datação de funcionamento das gráficas encontrada no capítulo anterior. 
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Os principais grupos identificados nesses acervos dizem respeitos a 

produtos dos seguintes ramos: alimentício, de calçados, químico-farmacêutico, e de 

bebidas. Assim a apresentação desses rótulos seguirá essa tipologia.

6.4.1 – Alimentos

Dentre os rótulos de alimentos foi possível encontrar uma enorme variedade de 

produtos: laticínios, como requeijão e manteiga; massas, como macarrão; doces,

como goiabada e bananada; derivados do milho, como xerém, fubá, creme de milho 

e munguzá; além de salame, chocolate, colorífico, canela feculada, mel de engenho, 

açúcar e vinagres.

Fig. 85 – Rótulo de vinagre cozinheira impresso pela Drechsler & Cia., como o comprova a 
aproximação feita na imagem. (Fonte: Coleção Almirante – Fundaj) 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Não se pode, assim, garantir datações para rótulos específicos, o que, por outro lado, não 
compromete a datação total do acervo.
��
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Fig. 86 – três rótulos de vinagre mostrando a permanência de cores e temas entre os diversos 
fabricantes. O vinagre Civimel para Saladas traz a assinatura da Gráfica Apolo. (Fonte: Acervo 
Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Os rótulos de vinagre trazem quase sempre alusão ao ambiente 

doméstico e culinário, representada ora pelo próprio nome da marca do vinagre, 

como nos casos dos vinagres Cozinheira e Salada, ora através dos elementos 

pictóricos, como o chef, as panelas e o fogão, pratos de salada, garçons, etc.

Detalhe que aparece nesses rótulos e que será recorrente em todo os 

demais é a disparidade técnica entre os rótulos. No caso dos vinagres o rótulo 

impresso pela Drechsler para a empresa  paraibana Tito Silva & Cia. traz uma 

ilustração bastante razoável, inclusive com divisão de cores através da técnica do 

pontilhamento, enquanto os três outros rótulos apresentados acima (Fig. 86) 

demonstram uma notável falta de habilidade por parte do artista ou gravador, tanto 

na manipulação do traço quanto na utilização de cores, que se faz através do 

preenchimento com cores sólidas, sem que haja com isso superposição e, assim, 

um ganho de cores. Como se verá, essa problemática será constante em rótulos dos 

mais diversos gêneros, o que permite, entre outras possibilidades, cogitar a 

passagem dos mais habilidosos artistas gráficos da época para outros setores das 

artes gráficas, talvez para a impressão offset.
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Fig. 87 – Dois rótulos de doces que chamam atenção devido à utilização do corte especial. Essa 
simples modificação dá aos rótulos bastante personalidade, diferenciando-os dos tradicionais rótulos 
retangulares tão comuns. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Os rótulos de doces apresentam uma interessante característica que até 

certo ponto perpetuou-se até os dias atuais. Trata-se da relação que se construiu 

entre as cores das embalagens e os diferentes produtos; assim para a goiabada 

utilizava-se o vermelho, para a bananada o verde, etc. Esta simples solução a um só

tempo dá unidade aos diferentes produtos de uma mesma marca, relacionando-os, e 

fortalece essa marca, pois mantém o mesmo desenho o que aumenta a 

possibilidade de reconhecimento por parte do comprador.

Fig. 88 – Rótulos de doces assinados pela Gráfica Apolo. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de 
Pernambuco) 

Os rótulos de açúcar encontrados trazem como característica o formato 

horizontalizado e o corte especial, características talvez ligadas ao recipiente ao qual 

seria aplicado o rótulo. 
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Fig. 89 – Rótulos de açúcar assinados pela litografia da fábrica Caxias. O corte diferenciado parecia 
ser também característica dos rótulos de açúcar. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de 
Pernambuco) 

Seguem abaixo alguns exemplos de rótulos de outros produtos 

alimentícios.
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Fig. 90 – Dois rótulos de diferentes produtos alimentícios da marca Beberibe. Apesar de produtos da 
mesma empresa não há qualquer sinal de tentativa de criação de identidade visual. 
(Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Fig. 91 – Rótulos de macarrão. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

6.4.2 – Químico-farmacêutico 

Embora desse grupo só se tenha encontrado um pequeno número de exemplares, 

alguns deles revelam uma característica interessante: suas soluções visuais são 

bastante semelhantes àquelas encontradas nos rótulos de outros grupos, como os 

de alimentos e os de bebidas. Essa relação está expressa na supervalorização dos 

elementos pictóricos, no uso de “fundos” dinâmicos e no destaque dado à tipografia.

Guardariam essas características relações com o corpo técnico das 

litografias ou seria de fato a linguagem dominante neste gênero de produtos?
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Fig. 92 – Rótulos de sabão e água sanitária com elementos visuais bastante dinâmicos. O rótulo de 
sabão traz a assinatura da Gráfica Lusitana (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Ainda entre os produtos da indústria química um produto que aparece 

com relativa frequência é o álcool, fato que está provavelmente ligado à produção 

açucareira da região. Além deste foi possível encontrar rótulos de éter sulfúrico, 

água bi-destilada, graxa lubrificante, entre outros. Esse segundo grupo de produtos 

apresentam em seus rótulos maior severidade na composição e no uso dos 

elementos visuais; o destaque parece ser dado através das cores.

Fig. 93 – Rótulos de álcool e graxa; simplicidade e objetividade na mensagem. (Fonte: Acervo 
Imagens Comerciais de Pernambuco) 



196

Fig. 94 – Entre os produtos farmacêuticos foi possível encontrar não apenas remédios como também 
produtos para cuidado dos bebês, como este rótulo de mamadeiras. (Fonte: Acervo Imagens 
Comerciais de Pernambuco) 

6.4.3 – Calçados

Já no grupo de calçados adultos a profusão de cores e elementos pictóricos 

dá lugar a cores sóbrias e austera economia de elementos formais. A ênfase é dada 

nos elementos tipográficos e há, eventualmente, ocorrência de padrões geométricos.

Fig. 95 – Os rótulos criados para calçados adultos trazem nas cores e tipos escolhidos bastante 
sobriedade. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Os rótulos de calçados infantis, apesar de demonstrarem maior liberdade, 

tanto no uso das cores quanto no de elementos pictóricos, sugere também rigor na 

utilização dos elementos visuais.  Essa economia visual pode ser um distante reflexo 

do modernismo e do concretismo brasileiros, que deixaram tantos traços no design 

gráfico nacional entre os anos 1960 e 1980. Sabe-se, por exemplo, que o artista 

vanguardista pernambucano Lula Cardoso Ayres trabalhou como artista gráfico 

durante alguns anos na IGB S.A., exatamente na criação de embalagens.
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Fig. 96 – Rótulos de calçados infantis. O rótulo da direita indica, ainda que de forma tímida, 
características do modernismo, como os elementos geométricos, a síntese utilizada na ilustração e a 
disposição quase matemática dos elementos compositivos. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de 
Pernambuco) 

6.4.4– Bebidas

Dos gêneros encontrados, o das bebidas é certamente o mais rico tanto em 

quantidade quanto em diversidade. Água mineral, aguardente, cerveja, vinho de 

jurubeba, hidromel, e muitas outras “bebidas espirituosas”  fazem parte dessa seção.

A profícua produção de rótulos de bebidas parece indicar este ramo 

industrial como importante pilar de sustentação da atividade gráfica pernambucana 

(é provável que se deva em grande parte à produção de bebidas a manutenção da 

litografia até período tão tardio no Recife), fortalecendo a crença na primazia da 

litografia para a rotulagem.

O primeiro grupo a ser apresentado, o de aguardente, apresenta uma 

variedade tão grande que pode ser agrupada em subgrupos de acordo com suas 

características visuais.

O primeiro subgrupo – e talvez o mais conhecido, pois identifica-se com o 

famoso rótulo da famosa cachaça Pitú – é caracterizado pela reincidência das cores  

amarelo, vermelho e preto e por seus elementos constitutivos, que geralmente fazem 

referência a algum representante da fauna brasileira. Essa solução é repetidamente 

encontrada em dezenas de outros rótulos de cachaça.
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Fig. 97 – Alguns exemplos de rótulos que seguem a estética que a aguardente Pitú carrega até os 
dias de hoje. Destes, o rótulo da Pitú vem assinado pela IGB S.A.; o Martelada, pela Lafayette; o da 
Muçu, pela Ommundsen; e o Águia Vermelha pela Apolo. (Fonte: Coleção Almirante – Fundaj e
Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Um segundo subgrupo pode ser formado por aqueles rótulos que trazem 

como principal característica a referência ao engenho. Este grupo, apresenta uma 

maior diversidade de cores, em relação ao grupo anterior, o uso da tipografia 

também é mais livre, tanto na escolha quanto na disposição, e os elementos 

pictóricos trazem elementos relativos à vida e ao funcionamento dos engenhos: bois, 

carroças, chaminés, moendas, a cana, propriamente dita – algumas vezes como 

elemento decorativo, ornamento –, enfim, a paisagem e o ambiente rural.
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Fig. 98 – Neste grupo impera o conceito bucólico da vida rural, sinônimo de tranquilidade. Os rótulos 
aqui apresentados são assinados pela Gráfica da Livraria Moderna, pela Apolo e pela Drechsler, o 
último exemplar (ressurreição) não traz assinatura. (Fonte: Coleção Almirante – Fundaj e Imagens 
Comerciais de Pernambuco) 

Um terceiro grupo pode ser identificado por aqueles rótulos que fazem 

menção a episódios  e personagens históricos, datas comemorativas, ou mesmo a 

temas cotidianos. A mulher e sua beleza são também tema de muitos rótulos de 

aguardente.
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Fig. 99 – Pode-se observar aqui a presença de alguns temas de grande repercussão no cotidiano do 
cidadão recifense ou brasileiro. O rótulo Aviadora, por exemplo, é uma homenagem à aviadora Ada 
Rogado, pelo recorde de vôo solo em abril de 1951; O rótulo Rainha Pernambucana faz 
provavelmente menção aos concursos de beleza que elegiam as Miss pelo brasil adentro, ao mesmo 
tempo segue a perene tradição da sensualidade feminina, ainda hoje presente na publicidade de 
cerveja; O rótulo Seleções 1962 faz menção ao segundo título mundial obtido pela seleção brasileira 
de futebol; e por fim a aguardente Veneno traz como personagem o “Amigo da Onça”, criação do 
ilustrador pernambucano Péricles Maranhão. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Além destes grupos há ainda aqueles rótulos de aguardente que não 

seguem exatamente as temáticas observadas e se valem de todo e qualquer motivo 

para atrair a clientela. 



201

Fig. 100 – Temas livres, motivos os mais diversos e ilustrações curiosas fazem desse grupo o mais 
heterogêneo dentre os aqui apresentados. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Depois dos rótulos de cachaça, o grupo que apresenta o maior número de 

exemplares é formado pelos derivados da Jurubeba, sobretudo vinho e hidromel. 

Neste grupo a diversidade é enorme e não é possível definir características que 

permitam reuni-los em grupos por afinidade visual.
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Fig. 101 – Alguns das dezenas de rótulos de bebidas alcóolicas feitas a partir da jurubeba, planta 
com fama de digestivo e estimulante do apetite. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco)

Ainda no grupo de bebidas alcóolicas é possível encontrar uma grande 

variedade de produtos que são menos recorrentes mas compõem no total um grupo 

bastante expressivo: aperitivos de catuaba, fermentados diversos, vermouths,

cervejas, conhaques, vinhos de uva, caju, maracujá e outros, além de batidas de 

frutas.
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Fig. 102 – Aperitivo de catuaba e conhaque composto de gengibre estão entre as diversas bebidas 
cujos rótulos podem ser apreciados nos acervos consultados. (Fonte: Acervo Imagens Comerciais de 
Pernambuco) 

Por fim, ilustrando ainda a seção de bebidas há o grupo formado pelas 

bebidas não-alcóolicas, como sucos de frutas, cajuínas, refrigerantes, tubaínas, além 

de água mineral.

Fig. 103 – Dois exemplares de rótulos de bebidas não alcóolicas, cajuína e Guaraná, que revelam 
muitas características visuais ainda hoje presentes nos rótulos desses mesmos gêneros de bebidas. 
(Fonte: Acervo Imagens Comerciais de Pernambuco) 

Um detalhe chama atenção no extenso grupo de rótulos de bebidas, o 

fato da indústria litográfica recifense atender a uma série de cidades e estados 

vizinhos. Está estampado em muitos desses rótulos nomes de cidades da Bahia, 

Paraíba, Ceará, Sergipe, Alagoas e até Minas Gerais. 
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Se, por um lado, é possível observar a representatividade regional da 

indústria litográfica recifense, por outro, esse mesmo conjunto de rótulos traz indícios 

de uma forte concorrência por parte de gráficas do sul e sudeste, com assinaturas 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Curitiba. Essa situação leva a pensar 

sobre o grau de organização necessário às litografias não apenas para atender 

esses diferentes estados, como para manterem-se, diante de concorrência 

aparentemente tão capacitada. Questões como logística ou a importância da 

publicidade para essas empresas, em livre concorrência com gráficas do sul e 

sudeste, são, pois, temas abertos a maiores e eventuais pesquisas.

Além disso é possível notar em alguns rótulos, ou grupos de rótulos, 

daquele período a existência de elementos que permanecem até os dias atuais, 

muitas vezes como importantes características dos rótulos. Isso pode ser notado em 

alguns rótulos de refrigerante, cajuína e cachaça, entre outros.

Fig. 104 – Rótulo atual de cajuína da Marca São Geraldo, comparar com a imagem da Figura 103.
(fonte: www.grafigel.com.br)

Entre os rótulos de alguns outros gêneros dá-se o mesmo, como nos 

casos dos rótulos de vinagre.
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Fig. 105 – Dois rótulos de vinagre, um do período investigado e outro atual, a semelhança é notável. 
Ver também figura 86. 
(fonte: http://www.graficasantamarta.com.br/portfolio/produto.jsp?idPortfolio=198)

Entre as muitas observações que se pode fazer sobre essa constatação 

está a da importância da litografia, enquanto técnica, para a formação da linguagem 

gráfica de um produto ou mesmo de um período. Muitos rótulos contemporâneos 

tiveram sua visualidade influenciada pelas possibilidades ligadas ao processo 

litográfico, ora bem, ora nem tão bem utilizadas pelos artistas e gravadores da época 

em estudo. De qualquer forma, independente das habilidades específicas do artista, 

muitas soluções compositivas parecem ter surtido efeito, a prova é exatamente a 

referência, nos projetos gráficos atuais, a essas soluções, ou mesmo a manutenção 

total de algumas dessas soluções, como no caso da cachaça Pitú, que completou 70 

anos exibindo em suas diversas embalagens o mesmo padrão do rótulo dos anos 

1950.

Ao mesmo tempo os rótulos aqui expostos confirmam os ramos industriais 

mais diretamente envolvidos com a embalagem e a rotulagem, vistos no capítulo 

anterior, e aumentam a confiança para supor que aqueles números referem-se de 

certa forma também à própria litografia.

Este capítulo completa, portanto, com a observação e questionamentos 

feitos à imagem o longo caminho percorrido por este trabalho. É na imagem que o 

trabalho se reconhece; apesar das perguntas feitas às fontes impressas e 

documentais – e da importância desta postura –, é ao objeto gráfico que o design se 

volta enquanto disciplina e enquanto pesquisa. É, pois, para compreender esse 
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material, sua confecção, sua inserção na sociedade, ou outros questionamentos 

dessa ordem, que se recorre às outras fontes. 

É por isso que nesse capítulo o impresso além de dar forma a tudo que se 

vem falando ao longo dos capítulos anteriores (seu valor ilustrativo, como já foi dito) 

revela suas duas outras facetas: sua qualidade de fonte histórica iconográfica, e sua 

qualidade de produto gráfico, observável como tal. 
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7.  CONCLUSÃO 

Ao rever as informações obtidas após o término do trabalho os resultados são 

bastante satisfatórios. As informações sobre a litografia recifense, sobretudo seu 

braço comercial, até o presente  trabalho encontravam-se quase totalmente restritas 

ao século XIX. A ampliação desse conhecimento para o século XX, objetivo inicial do 

trabalho foi, decerto, atingida e, em parte, extrapolada. As maioria das perguntas 

lançadas foi integral ou parcialmente respondida, e aquelas perguntas que, surgidas 

no meio do esforço de trabalho, não encontraram espaço para aprofundamento não 

deixaram de ser contempladas ao longo do texto como possíveis temas para futuras 

pesquisas.

O mesmo pode ser dito das perguntas que nem sequer foram feitas. 

Aqueles que se dedicarem à pesquisa histórica das artes gráficas ou do design 

gráfico, especialmente no que diz respeito à litografia – nos séculos XIX e XX –,

podem contar com uma base, um ponto de partida, a partir da qual poderão propor 

novas abordagens e novas colocações, seja sobre temas não tratados neste 

trabalho, seja por temas aqui tratados mas não aprofundados ou com muitas 

aberturas, pois nunca foi objetivo deste trabalho esgotar o tema, o que seria 

impossível dada a extensão do material encontrado e o tempo disponível. O trabalho 

se dedicou, antes disso, a responder perguntas práticas e completar lacunas 

claramente encontradas e relacionadas a importante momento da história gráfica 

pernambucana. 

Ao lado das perguntas figuram também as respostas. O levantamento 

aqui feito, tanto do ponto de vista da indústria quanto de sua produção, é original e, 

em parte, inédito. E, ao quadro anteriormente encontrado, de quase total 

desconhecimento da litografia comercial recifense no século XX, opõe-se agora 

novos dados a serem confrontados ou aceitos. 

Do ponto de vista do produto litográfico, ou seja, o impresso, pode-se 

dizer que houve uma expansão considerável do material já conhecido, que resumia-

se aos rótulos. Houve achados da mais alta importância, como os mapas –

suficientes para uma pesquisa à parte e individual – ou as revistas – com as 

controvérsias que envolvem a técnica utilizada para sua impressão, ou a listagem de 
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ilustradores que delas se pode obter e que são temas dignos de pesquisas mais 

aprofundadas. Mesmo sobre a litografia no século XIX foi possível encontrar novas 

perguntas e novos achados, como a gráfica Simonek & Cia.

Além disso, uma utilização que se pode fazer do presente estudo é o de 

guia para acervos, uma espécie de indicativo dos principais locais onde encontrar 

material gráfico, alguns deles pouco explorados pelo campo da pesquisa em design.

Esse material, em parte exposto aqui, deve servir para gerar novas 

indagações. Da sua observação pode-se levantar questões outras como: “o artista-

litógrafo que trabalhava na confecção de rótulos tinha o mesmo perfil daquele que 

trabalhava na confecção de mapas?”. Questionamento que, por sua vez, leva a 

outro, relativo à passagem do conhecimento: havia ensino técnico formal? O que 

explicaria a sensível perda de qualidade técnica do ponto de vista da representação 

pictórica entre os rótulos da passagem do século XIX para aqueles de meados do 

século XX?

As próprias gráficas podem servir de tema, como estudos de caso. 

Empresas aqui citadas, como a IGB ou a Renda, continuam inexploradas, apesar 

das décadas de história. Essas empresas guardam a memória das artes gráficas 

pernambucanas e podem manter em seus arquivos dados da mais alta importância 

sobre funcionamento, equipamento, organização, pagamento, funcionários, talvez 

até fotografias da época, enfim, um rico material suficiente para reconstruir uma 

outra parte dessa história. Isso sem contar os inúmeros produtos lançados por essas 

empresas, que, como visto, contam a história das marcas no Brasil e, com sorte, 

mantêm-se em seus arquivos.

Em relação ao rótulo litografado, produto previamente conhecido e 

motivador desta pesquisa, foi possível além de localizá-los temporalmente identificar 

com segurança parcela considerável das litografias que os produzia. Além disso foi 

possível indicar a localização destas empresas no espaço urbano, o que ajuda a 

visualizar o parque gráfico recifense daqueles anos, indicando forte concentração

entre os bairros de Santo Antônio e São José, salvo algumas poucas gráficas, 

localizadas no bairro do Recife e outras espalhadas entre os bairros das Graças, da 

Encruzilhada e de Afogados; expansão que parece estar ligada com a passagem 
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dos anos, o que talvez indique, como comentado, dilatação da própria região 

metropolitana recifense.

Entre as mais importantes informações obtidas consta também a 

identificação dos principais clientes da indústria gráfica no ramo de embalagens,

dado até então desconhecido e de importância singular, que permitiu inclusive

perceber a permanência de muitos clientes dessa indústria desde fins do séculos 

XIX até meados do XX. Indústrias de bebidas, alimentícias, químico-farmacêuticas,

de fumo, entre outras, figuram nessa lista.

Outra surpresa da pesquisa foi a quantidade de informações obtidas 

sobre a indústria gráfica de um modo geral. Os anuários estatísticos consultados 

guardam ainda um sem número de dados que, tratados com maior atenção, podem 

trazer informações basais sobre a estrutura da indústria gráfica pernambucana.

Destacam-se nesse quesito tanto o elevado número de tipografias no Recife como a 

quase ausência de dados sobre clicheria, técnica na qual sobressai o nome de 

Benevenuto Telles Filho, personagem que merece maior atenção por parte dos 

pesquisadores do design gráfico.

Outra informação de altíssima importância diz respeito à identificação e 

listagem dos serviços oferecidos pela indústria gráfica e litográfica, especificamente. 

Informações que permitem compreender a dimensão e importância da indústria 

gráfica recifense, o que pode ser de grande valia para um estudo comparativo. Essa

mesma lista permitiu ainda confirmar a existência dos mais variados tipos de 

efêmeros impressos em circulação no estado pernambucano, indicando inclusive

sua confecção pelo processo litográfico, o que representa importante dado para 

eventuais estudos sobre efêmeros no Brasil. 

De uma forma geral o material aqui exposto revela a profundidade que a

pesquisa histórica em design gráfico oferece, ao mesmo tempo que evidencia a 

gravidade de negligenciá-lo, sob o risco de eclipsar importante fase da história 

gráfica pernambucana, e mesmo brasileira. Ao mesmo tempo, a abordagem 

escolhida demonstrou a existência de hiatos em outras partes dessa mesma história, 

como, por exemplo, a falta de documentação sobre a presença da fotogravura na 

história gráfica recifense, as lacunas na história da tipografia local, ou mesmo a falta 

de informação sobre a presença do offset, especialmente em seus primeiros anos,
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no estado pernambucano, tema ainda controverso. Em suma, o modelo de pesquisa 

escolhido, na mesma medida em que serviu para indicar caminhos e respostas, 

serviu para evidenciar novas lacunas nessa história, temas abertos para ulteriores 

pesquisas.

Do ponto de vista da metodologia, esta pareceu atender muito 

convenientemente às expectativas, e os ensinamentos advindos da aproximação 

com os métodos da investigação histórica, sobretudo quanto aos aspectos da 

pesquisa de campo, parecem ter sido essenciais para que a investigação atingisse 

seus objetivos quanto à localização, o trato e o melhor aproveitamento das fontes e 

do material iconográfico.

Quanto aos aspectos estruturais, ou seja, que forma o trabalho deveria 

ter, o conhecimento de conceitos utilizados na História, como o de História Cultural,

foram fundamentais para compreender não apenas que tipo de história se estava 

buscando construir como também que questões eram pertinentes. De fato cabe 

muito bem à história do design a abordagem cultural. Há motivos suficientes, 

inclusive expostos no texto, que deixam clara a aproximação tanto entre o ato de 

projetar e a sociedade como entre o resultado do projeto e a mesma. O design, 

gráfico ou não,  envolve formas de fazer, de olhar, de usar e não apenas assimila 

essas questões da sua relação com os grupos envolvidos nesse processo como até 

certo ponto modifica ou, ao menos, influencia alterações nessas relações, 

entendidas aqui como práticas culturais. Esse poder de modificação se dá em 

grande parte pelo seu envolvimento com a tecnologia, tema também central da 

pesquisa. 

A litografia enquanto tecnologia modificou os modos de fazer, de criar, 

instituindo com isso novos padrões, quer estéticos, quer projetuais e de trabalho.

Essa afirmação fica mais clara ao se observar as mudanças da linguagem visual de 

produtos efêmeros acarretadas ou impulsionadas, ao menos em parte, pela 

litografia.

A litografia representa, portanto, o novo em oposição aos velhos métodos 

de impressão. Um método de impressão que serve como arauto da modernidade, 

filho do saber técnico-científico, que tem na química, sua principal marca. Não é 

mais o fator mecânico o mais importante e decisivo, mas o domínio e o correto 
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equilíbrio dos componentes químicos, do mesmo modo que se daria mais à frente 

com a fotografia.

Em relação aos aspectos formais, tanto a historiografia quanto o 

conhecimento das bases da história do design trouxeram discussões importantes 

que influenciariam no resultado final deste trabalho. De um lado as discussões 

envolvendo modelos como as narrativas, ou as estruturas, presentes na 

historiografia tradicional; do outro, modelos mais próximos da história da arte, como 

os modelos que relatavam o desenvolvimento do design a partir de personalidades, 

tão presentes na tradicional História do design. Essas duas frentes levaram à 

reflexão sobre que modelo se deveria adotar para a presente história.

O modelo aqui adotado, no entanto é apenas um dos caminhos possíveis, 

e reflete as preocupações do autor.

Com base nos conhecimentos advindos da aproximação com a pesquisa 

histórica pode-se em outros casos recorrer a uma abordagem diferenciada. 

Preocupações de cunho social, que, nesse caso, poderiam apresentar-se como 

questões relativas à formação do sindicato dos gráficos pernambucanos, ou ainda 

como “quais as preocupações do empresariado do século XIX ao contratar artistas 

estrangeiros?“ teriam que passar pelos mesmos questionamentos e talvez exigissem 

um outro formato. Em suma, o contato com os diferentes modelos de história podem 

render bons frutos para a História do Design. 

Ainda do contato com a disciplina histórica veio uma maior compreensão 

dos objetos utilizados como fonte de pesquisa. O resultado foi uma utilização dupla 

das fontes consultadas. Assim, além de objeto gráfico e fonte visual, já 

habitualmente utilizada pelos designers, o impresso serviu neste trabalho como fonte 

histórica, revelando datas, endereços, detalhes sobre sua confecção, sobre o 

período estudado, sobre a técnica empregada, etc.

Em relação às técnicas litográficas, tema do segundo capítulo, o trabalho,

revelou que a utilização da litografia no universo gráfico comercial fez-se no Recife 

com relativa variedade. As técnicas encontradas vão desde o crayon, bastante 

comuns nos periódicos ilustrados do século XIX, especialmente nas charges, até a 

cromolitografia, presente nos rótulos e cartazes. A técnica de transferência também 

marcou presença no ambiente da produção de rótulos, uma vez que acelerava a 
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produção. Em alguns casos, como notas bancárias e rótulos é possível encontrar 

assinaturas dos donos das empresas ou, no caso de documentos bancários, de 

diretores ou autoridades, o que indica também o uso da autografia, uma das formas

da técnica da transferência.

Técnicas como a pena (fortes indícios sugerem também a presença da 

gravura em pedra) podem ser encontradas em documentos como as notas bancárias

e em algumas capas de revistas, bem como em muitas vinhetas e ilustrações de 

periódicos. O mesmo se dá com os mapas que ora apresentam técnicas como a 

pena, ora apresentam técnicas de litografia a cores ou técnica mista. 

De uma forma geral, pode-se observar que o grupo de impressos 

encontrados nos acervos visitados confirmam a presença das técnicas que tiveram 

maior uso no universo dos impressos comerciais. É notável, por exemplo, a ausência 

de técnicas como a litotinta ou a mezzotinta litográfica.

Em resumo, a pesquisa demonstra através dos seus achados, dos seus 

questionamentos, mesmo das lacunas, um campo rico para a pesquisa em design 

gráfico (que oferece temas que estão além da investigação histórica, como se pode 

observar a partir do material gráfico aqui exposto), um campo ao mesmo tempo 

pouco explorado mas que guarda importantes informações e detalhes sobre as 

práticas gráficas em seus diferentes aspectos. Como dito anteriormente, cabe ao 

pesquisador do design explorar esse campo e fazê-lo de forma consciente, 

buscando sempre a discussão metodológica e, no caso da História do design, tendo 

sempre em mente que História se pretende escrever.
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