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P RE FÁCI O
HISTOGRÁFICA PELOTENSE 2: Artes Gráficas e Acervos na Amé-

rica Latina configura-se como veículo de extroversão dos resultados
da quarta edição do Seminário Internacional Design, Tradição e
Sociedade (IV SIDTS , 2016) - evento multidisciplinar, promovido
pela equipe do Grupo de Pesquisa, CNPq, Memória Gráfica: design, tradição e sociedade, vinculado ao projeto de pesquisa Memória
Gráfica de Pelotas: um século de design, financiado pela FAPERGS
de 2011 a 2016.
O desenvolvimento dessa edição do SIDTS foi impulsionado pela
vontade de identificação e mapeamento das instituições voltadas à
conservação dos documentos gráficos, aqueles compreendidos como
artefatos de perfil histórico. A iniciativa teve como premissa refletir
sobre os espaços de guarda do que se compreende por “papéis efêmeros”, contemplando as respectivas alterações técnicas/tecnológicas
norteadas pela sociedade contemporânea (transição entre a cultura da
página impressa e o advento do hipertexto), apresentando-se como
expediente para a qualificação de pesquisas, consequente preservação
das obras e sistemática formação de público para os bens patrimoniais
oriundos do exercício pleno do ofício do Design Gráfico.
Fonte de informações voltadas à compreensão da cultura visual,
a proposta compreendeu os produtos gráficos como potenciais mediadores sociais, veículos de informações sobre processos de criação,
sistemas de produção e consequentes resultados estéticos, indícios
para [re]conhecer rastros de origens e/ou respectivas influências culturais, estilísticas, na área.
O desenvolvimento para a organização do evento perpassou a
identificação de instituições, com a devida interação com seus respectivos representantes e profissionais, diretamente relacionados com
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o tema do evento, possibilitando um diálogo qualificado a partir
das experiências relatadas gerando, assim, sistematicamente, uma
produção documental capaz de impulsionar novos saberes.
Realizado nas dependências do Museu do Doce da UFPEL , Casarão n.º 8 do Centro Histórico de Pelotas, o evento proporcionou a
integração dos comunicadores com parte da memória da indústria
gráfica na cidade, verificável através do acervo de rótulos de empresas
doceiras locais que o Museu detém. As interações estabelecidas com a
Casa Civil do Brasil e com o Museu da Imprensa Nacional (Brasília-DF) indicaram possibilidades reais de cooperação interinstitucional,
fortalecendo vínculos para o desenvolvimento de projetos futuros.
Como principal resultado do IV SIDTS destaca-se a inter-locução promovida com pesquisadores de áreas afins às Artes Gráficas,
História e Museologia, aprimorando a formação dos envolvidos na
realização de ações acadêmicas destinadas a valorizar e, consequentemente, a preservar o patrimônio gráfico. A aproximação com as
demandas e especificidades do Museu de Comunicação Hipólito da
Costa (Porto Alegre) oportunizou conhecer possibilidades reais para
o tratamento conceitual e metodológico voltados à salvaguarda de
documentos considerados “patrimônios culturais gráficos”.
De maneira integral, os objetivos da produção de conhecimento
foram atingidos. As conexões estabelecidas, acordos interinstitucionais com a Fundação Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), Museu da
Imprensa Nacional (Brasília) e com o Departamento de Arquitetura
e Design da Universidade Federal de Buenos Aires proporcionaram
projetar parcerias futuras.
Deseja-se, à vista disso, que o presente instrumento, documento
de registro e acesso aos resultados parciais do Seminário Internacional
Design, Tradição e Sociedade, impulsione novas propostas acerca
do reconhecimento e valorização do patrimônio cultural gráfico,
contribuindo com a permanência da Memória Gráfica no Brasil e
na América Latina.
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JOÃO FERNANDO IGANSI NUNES
Coordenador Grupo de Pesquisa CNPq
Memória Gráfica: Design, Tradição e Sociedade
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APRESENTAÇÃO
O livro é um objeto das artes gráficas que traz uma história para além
daquela escrita em suas páginas. A técnica utilizada para sua diagramação e impressão, assim como as escolhas projetuais, representam um
modo de fazer de um determinado período inserido em um contexto
social. HISTOGRÁFICA PELOTENSE 2: Artes Gráficas e acervos
na América Latina, além de também poder ser visto dessa forma,
traz como temática o resguardo de memórias, englobando acervos,
exposições museológicas e materiais gráficos. Muitos dos objetos de
estudo abordados aqui foram feitos para serem efêmeros, mas sobreviveram por razões pessoais ou institucionais em acervos públicos
ou privados. O acesso a esses materiais permite aos pesquisadores
desvendarem pistas do passado. Através de olhares treinados se pode
enxergar para além do que está explícito no papel e se torna possível
a formulação de hipóteses acerca do que estava por trás da escolha
daquela imagem, daquele traçado, daquela falha na tinta... e ao unir
todas essas iniciativas e descobertas é possível vislumbrar e entender
como chegamos até aqui.
Os artigos deste livro foram selecionados a partir das comunicações e palestras proferidas no IV Seminário Internacional Design,
Tradição e Sociedade (SIDTS), cujo foco estava nas artes gráficas,
acervos e fundos de perfil histórico na América Latina. O evento
ocorreu em dezembro de 2016, há quase quatro anos. Nessa época
fazia pouco tempo que meu contrato como professora substituta
do Design da UFPEL havia encerrado e eu estava ingressando no
doutorado na UFRGS. Enquanto isso, a prof.ª Ana Bandeira ainda
estava afastada da Universidade, na metade de seu doutoramento.
Nessa oportunidade estávamos orgulhosos por lançarmos o primeiro
livro do nosso grupo de pesquisa – Histográfica Pelotense: Memória
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Gráfica de Pelotas, um século de design, de 1890 a 1990 – e ansiosos
para produzir o segundo.
Desde o início da organização do IV SIDTS tínhamos como objetivo o Histográfica 2. Dessa forma, convidamos os comunicadores e palestrantes a enviarem seus textos finalizados após o evento,
para que tivessem tempo de incorporar as sugestões feitas durante
as apresentações. Foi um longo processo e esforço do grupo de pesquisa, que paralelo às suas atividades acadêmicas rotineiras teve que
se organizar para receber os textos, avaliá-los, retornar aos autores e
conferir as correções. No início desse processo fiquei responsável,
junto com o prof. Fernando Igansi, pela organização deste segundo
livro, entrando em contato com os autores e coordenando o projeto
gráfico editorial. Todavia, em 2017, por diferentes motivos, tanto
eu quanto o prof. Fernando tivemos que nos afastar desse processo,
que veio a ser retomado quando a profª Ana Bandeira retornou à
UFPEL , após concluir seu doutorado. Foi necessário, então, contatar
novamente os autores, verificar possíveis atualizações no conteúdo,
para, finalmente, encaminhar o livro organizado para que a designer Suelen Lulhier – na época aluna da UFPEL – pudesse realizar o
projeto gráfico sob a orientação da Profª Ana Bandeira.
Ao organizarmos este livro propomos ao leitor um passeio por
Pelotas e também por outros pontos da América Latina, através dos
elementos de Design. Neste caminho, partimos do objeto de estudo
mais pontual dentro de um layout: a tipografia; logo fomos ampliando nosso foco e adentramos no universo dos anúncios, reclames e
publicações editoriais, até alcançarmos espaços maiores na relação
das artes gráficas, com exposições e acervos.
Optamos por abrir o livro com nosso convidado internacional:
o argentino Enrique Longinotti. Seu texto em espanhol, “La letra
y sus espacios. Reivenciones proyectuales desde el acervo tipográfico urbano” trouxe, entre outros artefatos, um exemplar de livro escrito
em Guarany que aborda a cidade como um acervo tipográfico a céu
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aberto – que inspira e é ressignificado em projetos contemporâneos.
O segundo artigo “Escrita e Memória no Patrimônio Arquitetônico,
Pelotas - RS/Br”, de Roger Langone Leal e João Fernando Igansi
Nunes, mantém a temática da tipografia urbana, realizando um inventário das inscrições tipográficas no centro histórico de Pelotas.
Ao ampliarmos o objeto de estudo contemplando os anúncios, começamos com a abordagem da representação do feminino que se fizeram presentes em dois artigos que se complementam: “Memórias do
feminino através dos reclames dos Almanachs de Pelotas (1931-1935)”,
de Paula Garcia Lima e Francisca Ferreira Michelon; e “Observação
da representação do gênero feminino nos anúncios do Almanach de
Pelotas e da Illustração Pelotense (1919 a 1925)” de Paula Garcia Lima
e Corina Minsky. Fechando o bloco de estudos a partir dos reclames,
Pedro Matheus e Helena de Araujo Neves nos trouxeram como recorte
o anunciante The Rio Grandense Light and Power Syndicate Limited,
que está associado ao uso do mascote e da ilustração de modo singular,
como se verifica no trabalho “Artes Gráficas em Pelotas/RS: A Energia
Elétrica e a Ilustração como discursos da Modernidade”.
Entrando em projetos editoriais, Estela Delanoy Polidori e Ana da
Rosa Bandeira foram convidadas para participar do livro por abordarem um estudo referente ao local que ocorreu o IV SIDTS , o Museu
do Doce da UFPEL (Casarão 8). As autoras do artigo “Casarão nº 08
de Pelotas: Design e memória materializados no projeto gráfico de
um catálogo” enfatizam em sua pesquisa como o Design pode ser
utilizado para resguardar a memória de um patrimônio predial; e,
pensando no livro como um patrimônio em si, José Salmo Dansa de
Alencar, no texto “Livro de imagem nos acervos IJB e BLLIJ”, aborda
sobre os acervos de livros infanto-juvenis, na International Youth
Library e na Biblioteca de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, do
Instituto Interdisciplinar de Leitura.
Além dos recortes anteriores, como o catálogo e o próprio livro
como objeto de acervo, outro ponto de contato do Design com a
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guarda da memória é a própria sinalização desse espaço, pois, ao refletirmos sobre a realização da pesquisa em um acervo, concluímos
que esta prática vem a ser um grande facilitador para o pesquisador,
que permite que ele consiga encontrar o que está procurando e saiba
se movimentar nesse ambiente. O próximo texto “Identidade visual e
o sistema de sinalização para um acervo educacional em Pelotas/RS”,
assinado por Elaine Schaab e Helena de Araújo Neves, tangencia esse
tema, apresentando um caso real de sinalização de lugares de guarda,
como acervos e museus.
Os objetos que compõem os acervos muitas vezes são exibidos em
exposições realizadas em museus. O curador dessa mostra normalmente constrói um conceito que serve como uma linha condutora
conectando todos os objetos e informações expostas. Esta identidade
deve ser refletida também nos materiais de divulgação. No artigo
“Design de identidade da exposição ‘Simões Lopes Neto - Onde não
chega o olhar prossegue o pensamento’”, Emerson Ferreira da Silva
e Lúcia Bergamaschi Costa Weymar evidenciam as ações projetuais
compartilhadas entre os diferentes profissionais responsáveis pela
identidade visual da exposição.
Quando se tem um acervo é necessário selecionar os objetos que
serão mais significativos como guardiões da memória. Essa necessidade
varia em função de sua capacidade de armazenamento e do número de
objetos a serem ali mantidos. Esse jogo de seleção e descarte também
acontece no nível pessoal, em nossas casas. Muitas vezes guardamos
objetos que não têm um valor econômico ou estético, por exemplo,
mas que são importantes em nossas vidas por nos trazerem a lembrança
de um momento bom. Jordan Ávila Martins no texto “Inventariando
Memórias” reflete sobre a história de seu trabalho poético intitulado
Bulha, trazendo à tona a discussão sobre nossos relicários afetivos, tão
pessoais, mas também tão representativos da sociedade como um todo.
No bloco final de nossa seleção, trouxemos três artigos com reflexões mais específicas sobre o acervo. Francisca Ferreira Michelon
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delimita o que seria um acervo de artes gráficas refletindo mais especificamente sobre a expressividade da imagem fotográfica no espaço
de memória, no texto “Acervos de Artes Gráficas em museus: uma
abordagem a partir da fotografia”. Já Helena de Araújo Neves relata
sua experiência pessoal como pesquisadora em acervos jornalísticos e
seu esforço de digitalização desse material no texto: “O fazer historiográfico: trajetória de pesquisa em acervos e o projeto de digitalização
do Jornal Diário Popular de Pelotas/RS”. Por fim, para encerrar com
chave de ouro, o último texto é do convidado que percorreu a maior
distância para participar deste evento. Trata-se de Rubens Cavalcante Júnior, um historiador que viajou de Brasília à nossa cidade
para compartilhar sua experiência no Museu da Imprensa, órgão da
Imprensa Nacional, com o texto: “Imprensa Nacional e o Museu da
Imprensa - singulares e plurais”.
Dessa forma, chegamos ao final de nosso passeio “histográfico”.
Esperamos que o leitor se sinta iluminado por esses objetos que já tiveram seu lugar no tempo, mas que nestas páginas recebem mais uma
chance de despertar memórias e inspirar olhares. Quem sabe, daqui
a alguns anos, outros pesquisadores tentem ler por estas entrelinhas,
criando a partir dos nossos rastros gráficos as suas hipóteses sobre as
nossas escolhas, o nosso presente e a nossa memória.

THAÍS CRISTINA MARTINO SEHN
Integrante do Grupo de Pesquisa CNPq
Memória Gráfica: Design, Tradição e Sociedade
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LA LETRA Y

SUS ESPACIOS
Reivenciones proyectuales desde
el acervo tipográfico urbano
Enrique Longinotti
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La letra como acontecimiento visual vuelve una y otra vez,
en una civilización que parece reducirse a las imágenes.
La letra es ubicua, nos rodea, nos contiene

1. INTRODUCCIÓN
En el contexto de las reflexiones que la idea de una memoria gráfica propone, este artículo tiene como objetivo presentar y analizar
algunas experiencias de diseño de fuentes tipográficas a partir de
referencias urbanas. Se trata esencialmente de acciones proyectuales
a la vez que investigativas, que integran las dimensiones del acervo
y las de la creación en una rica dinámica de recuperación y producción culturales. En el campo del diseño gráfico en particular – como
práctica actual y actuante – es esencial insistir en la necesidad de
reconectarla tradición con la innovación, ya no como términos opuestos o contradictorios (como lo fueron en la lógica hegemónica de la
ortodoxia funcionalista) sino como una dinámica potente que puede
reunir al historiador y al diseñador, al teórico y al pragmático. Se trata
en definitiva de no perder segmentos completos de información –
potencialmente valiosa – que pueden habilitar procesos individuales
y sociales de integración y cambio orientado.
Las prácticas didácticas y pedagógicas que enmarcan estas experiencias, si bien constituyen el andamiaje metodológico que las posibilita, ostentan un valor propio que excede el ámbito de la enseñanza
académica1. En todo caso se puede demostrar, a través de ellas, que
el espacio que propone la didáctica universitaria del diseño – que
podríamos denominar “laboratorio” – habilita un escenario relevante
de búsquedas y producciones. Es en estos lugares, precisamente, en
los que la integración entre el saber y el hacer replantea y disuelve
las habituales fronteras entre disciplinas y prácticas. El archivo y
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el proyecto se reencuentran y retroalimentan en la actividad que el
diseño, entendido como acción y gesto cultural, puede articular con
lucidez y originalidad.
2. UN ANTECEDENTE SINGULAR:
LA SELVA DETRÁS DE LA CIUDAD
En consonancia con este espíritu propongo traer primeramente a
escena un caso que es en sí mismo un emblema del acervo histórico
regional (yen cierta medida arqueológico, por lo menos desde el punto
de vista de una arqueología de la técnica). En él la tipografía, como
“lugar de la letra”, jugó un rol determinante a la vez que notablemente limitado y delimitado en sus efectos posteriores debido a los
avatares y azares de la historia. Es relevante interpretar esta referencia
histórica como un gesto primordial de “diseño”, aunque esa categoría
fuera ajena a la mentalidad de la época; nos permite, en todo caso,
considerar las complejas relaciones entre tradición e innovación en el
marco de una acción concreta y situada, motivada por la necesidad y
constreñida por el contexto.
Desde estos puntos de vista, ciertos rasgos del desarrollo de la
impresión tipográfica en el ámbito de los Misiones Jesuíticas sudamericanas a principios del siglo XVIII señalan, aun hoy, algo de las
dinámicas que inducen la innovación, a través de una apropiación y
reinvención en contextos atípicos. En este caso, se trató de una verdadera recreación tipográfica que no se dio, justamente, en el ámbito
de lo urbano – con sus sedimentos culturales, físicos y sociales o sus
intercambios fluidos con el exterior – sino en un contexto absolutamente “otro” y en el marco de la dinámica relacional entre la cultura
de origen de los evangelizadores y la de los aborígenes. El resultado
fue el hecho –tan improbable como extraordinario – de una imprenta
surgida, fabricada y operada en la selva sudamericana.
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El producto material más importante de aquel proyecto técnico-cultural (que duró sólo unos treinta años) es algo único en su especie. Me refiero al libro, cuyo título abreviado es
“De la diferencia de lo temporal y lo eterno”, impreso – conjeturalmente – en la reducción de Nuestra Señora de Loreto, en la
actual provincia de Misiones, Argentina. Su contenido era una obra
escrita y publicada en Madrid en 1640 por el jesuita español Juan
Eusebio Nieremberg, y que fuera reeditada decenas de veces en distintas imprentas europeas. Se trata de un texto religioso importante – emblema de la espiritualidad jesuítica – y que gozaba de gran
predicamento y prestigio en su época. La singularísima edición de
la que hablamos es la que se efectúa en tierra americana a partir de la
traducción a la lengua guaraní que hiciera el padre Joseph Serrano, en
la que venía trabajando desde 1696. Esta versión en lengua indígena
de aquel prestigioso texto europeo (algo que ya es extraordinario
por sus implicaciones culturales) fue impresa en una prensa construida íntegramente en la región, quizás como versión mejorada de
la primera y tosca máquina creada por el Padre Juan Neumann2.
Aparece casi “de improviso”, como observa Guillermo Furlong, luego
de varias décadas de pedidos infructuosos por parte de los misioneros
para que se enviara una prensa desde Europa. A fines del 1701, los
jesuitas Neumann y Serrano se hallaban en el pueblo de Loreto y
allí seguramente perfeccionaron la prensa y fundieron más y mejores
tipos. Al respecto afirma Furlong: “Parece deducirse que Loreto fue
la cuna del arte tipográfico en tierras argentinas3".
RECUPERAR LOS ORÍGENES

En el contexto del puñado de impresos que salieron de esas prensas,
la relevancia de ese libro – este imponente artefacto tipográfico –
radica en que puede ser considerado como un verdadero incunable4
si le devolvemos a ese término (que Cornelius Beughem usara, quizás
por primera vez, en su Incunabula typographiae de 16885) su sentido
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Figura 1: De la
diferencia entre
lo Temporal y lo
Eterno. Detalle
de la composición
tipográfica en
guaraní.

original: el de nombrar el período inicial y exploratorio en el que se
desarrolló la nueva tecnología.
Es lógico alegar que llamar incunable a un libro impreso en 1705
incurre en un abuso terminológico. No lo es, sin embargo, si se toma
en cuenta que la realidad geográfica, técnica y cultural del sur del con-
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tinente americano definieron un contexto histórico muy particular.
La aparición de una producción local impresa6 (si bien lo fue de la
mano de un austríaco y un español formados en Europa) implicó la
construcción completa de la maquinaria necesaria – no solo la prensa
sino el diseño y la fundición de los tipos móviles, además de la fabricación de tinta7 – sin ayuda ni colaboración externa. Además, si
tomamos en cuenta que la cronología de obras salidas de esa imprenta
comienza en el año 1700 con el Martirologio Romano8, esta obra impresa en 1705 es, conceptualmente, un incunable para el ámbito de
la impresión nativa rioplatense. Sobre todo porque es evidente para los
investigadores que los autores materiales del emprendimiento fueron
los propios guaraníes de las Reducciones, quienes resolvieron todas
las limitaciones materiales y técnicas imaginables para la concreción
de un logro único. Se trata en definitiva de un hecho de profunda
relevancia como signo de innovación cultural. Se puede considerar
a todo este proceso (del cual nos quedan unos pocos rastros incluidos algunos restos restaurados de la prensa original que se exhibe en
Museo del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires9) como una verdadera
apropiación y adaptación – tanto material y tecnológica como estética y cultural – de prácticas y producciones que si bien en el medio
tipográfico europeo constituían una tradición muy desarrollada y
expandida, requirieron de un esfuerzo y una originalidad considerables para ser implementados en nuestra región rioplatense10.
La mera descripción material de este objeto gráfico produce asombro: 485 páginas de texto (472 en guaraní, 12 en español) y la ingente
cantidad de 42 grabadosen metal a página completa (la edición de
esta obra impresa en Amberes en 1686, que fue la que tomó Serrano
como original para su traducción, sólo constaba de 11 grabados),
además de 69 viñetas. Cabe remarcar que tanto la tipografía como los
planchas de cobre de los grabados fueron concebidas, implementadas
y desarrolladas localmente. En cuanto a estos últimos, se trata de
un conjunto valiosísimo de imágenes producidas por artistas aborí-
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genes que, más allá de las referencias a los grabados europeos en los
que se inspiraron, incluyen un número de creaciones propias que
demuestran un nivel sorprendente de expertise técnica y concepción
artística11. Se trata de una obra imponente, tanto por sus dimensiones
como por su contundencia y solidez, formal y material.
La existencia de sólo dos ejemplares completos resalta aun más su
unicidad, la de un verdadero “all-american madebook”, en las palabras
de George Parker citadas por Furlong. Uno de los dos ejemplares
íntegros se encuentra en una colección privada extranjera12.
El otro ejemplar completo conocido se encuentra en el Museo
Histórico de Luján (que hoy forma parte del Complejo Museográfico
Provincial Enrique Udaondo) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Perteneció originalmente ala colección de Pedro de Angelis, hasta
que su última poseedora, Elisa Peña, lo donó a ese museo en 1954.
La transcripción completa del título de la portada es elocuente y pone
en contexto el sentido completo de las memorias y transmisiones que el
libro significa. Desde el autor original del texto, pasando por el traductor
que lo pone en la lengua aborigen, la referencia a la licencia de impresión
(que lo instituye como un hecho legal y formal) y, finalmente, la aclaración del lugar de impresión, las “doctrinas”, es decir, las misiones mismas:
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO / TEMPORAL Y ETERNO / CRISOL DE DESENGAÑOS, CON LA ME- /MORIA DE LA ETERNIDAD,
POSTRIMERÍAS HV- / MANAS Y PRINCIPALES MISTERIOS DIVINOS, por el / P. Ivan Evsebio Nieremberg /de la Compañia de IESUS

/ y traducido en lengua guarani / por el Padre / Joseph Serrano / de la
misma Compañia / dedicado a la Magestad del Espíritu Sancto. / Con
licencia del Exelentissimo Señor D. Melchor Lasso de la Ve- /ga Porto
Garrero, Virey, Governador, y Capitán general del Peru / Impreso en
las Doctrinas. AÑO DE M. D. CC. V
En todo caso y más allá de su extrema singularidad (que resulta
paradójica dada la naturaleza difusiva de lo impreso) la importancia
del gesto técnico y cultural de apropiación y reinterpretación que pro-
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puso este objeto tipográfico no puede ser sobreestimada. Sin embargo
ese emprendimiento extraordinario quedó prácticamente perdido y
fueun verdadero botín de coleccionistas. Bartolomé Mitre, presidente
de la República Argentina entre 1862 y 1868, bibliófilo y coleccionista de las producciones impresas delas Misiones Jesuíticas, le rindió
tributo a pesar de haber intentado adquirirlo13 infructuosamente: “La
Imprenta en el Río de la Plata fue una creación original. Nació en
medio de las selvas vírgenes (...) con tipos de su fabricación manejados
por indios recientemente reducidos a la vida civilizada, y con nuevos
signos fonéticos de su invención (...) Se comenzó a imprimir allí, en
una tosca prensa construida con maderas de las selvas, en planchas
de cobre grabadas a buril por los indios neófitos domesticados por
los Padres de la Compañía de Jesús14”.
Como corolario de esta referencia técnica y cultural parece oportuno comentar que las plurales memorias gráficas de las sociedades se
componen de elementos diversos, tanto materiales como simbólicos. A
veces se construyen o reconstruyen a partir de saberes – y de memorias
– trasladados y adaptados, que se nutren de los contextos concretos para
encender una situación innovadora. Es fue el caso de aquel ambicioso
proyecto, ese libro escrito en el reino de España pero traducido, compuesto e impreso en la nativa e inicial Sudamérica rioplatense.
3. UN PRESENTE PLURAL:
LA CIUDAD Y LOS SIGNOS
Es evidente que la cuestiónque subyace en el título de este artículo
implica (re)definir qué se entiende por “tipográfico”. No se trata de
ignorar u obviar las precisas características (tanto históricas como
tecnológicas) que el término implica sinocomprender que su sentido – más que su significado – se ha ampliado incesantemente como
efecto directo de la gravitación social de la tipografía a través delos
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nuevos y diversos soportes, técnicas y estéticas, incluida la “mutación”
digital contemporánea.
Es interesante señalar que en las prácticas actuales del diseño gráfico, el lugar tipográfico de la letra se manifiesta, muchas veces, como
el de la tensión entre dos paradigmas de la visualidad de lo escrito:
el de la caligrafía y el del lettering15. En un articulo de la revista
Graffica16 titulado “Lettering vs Calligraphy, el diálogo visual entre
una letrista y un calígrafo” se describe el particular proyecto de la letrista argentina Martina Flor y el calígrafo italiano Giuseppe Salerno,
ambos con base en Berlín. Planteada como una especie de “batalla”
virtual entre ambas maneras de hacer y de ser del signo, la idea de sus
autores fue exponer y poner a consideración del público (que votó
en cada caso) aquellas signos que se produjeron a través de la técnica
y la estética del letrista, en contraposición con aquellos que salieron
de la pluma y las herramientas del calígrafo.
Más allá del evento y del juego es útil recordar que ambos “principios” de la letra estuvieron presentes desde el inicio mismo de lo
tipográfico. A modo de referencia histórica podríamos señalar (para
la vertiente que entiende a los signos como producto del dibujo) el
arco temporal que va del Alfabeto Romano (Alphabetun Romanum)
de Feliciano Felici, de 1460 a la sección que Albrecht Dürer dedica a la
“correcta formación de las letras”, en el tercero de los cuatro libros que
componen su obra Instrucciones para medir con compás y regla
(Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt) de 1525.
En el caso de las lógicas netamente tipográficas de los talladores
de punzones de la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI,
éstos encontraron en las prácticas y valores caligráficos de la época
una referencia que fue estructural para el diseño y cincelado de sus
punzones y contrapunzones17 (SMEIJERS , 1996). Es sugerente comprovar que en la propia y primera “lógica tipográfica”, la de la Biblia de cuarenta y dos líneas atribuida a Johannes Gutenberg, con su
evidente emulación de un texto escrito a mano, ya está presente la
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fusión entre lo caligráfico del modelo y lo dibujado –odiseñado – de
los tipos metálicos que configuran la impresión (EISENSTEIN, 1997).
El signo tipográfico nació en el seno de la tensión entre trazado y
dibujo de la letra y la escritura. Se propone retomar estas ideas para
considerar las relaciones entre aquellas letras que habitan la edilicia
urbana y su lugar en el horizonte ampliado de lo que se entiende
por “tipográfico”.
De esta manera la expresión tipografía urbana puede ser entendida desde varios puntos de vista. El primero es el que identifica
aquellos conjuntos de signos que se encuentran insertos en el espacio
de la ciudad. Esta categoría abarca desde las inscripciones permanentes propias de los muros de los edificios públicos o privados a la efímera cartelería comercial o algunas señales. Puede ser comprendida,
también, como la tipografía que se diseña “para” el espacio urbano,
es decir, los productos de la práctica especializada de diseñadores
profesionales, comopor ejemplo, los sistemas señaléticos.
Por último, se la puede concebir como la categoría que reúne los
repertorios de signos que se desarrollan a partir de los datos y elementos de lo urbano. Es en este último sentido en el que proponemos
tomar el término.
Hablar de tipografía urbana también implica entrar en contacto
con el campo de la epigrafía. Este término habilita dos significados.
Por un lado se trata de la ciencia que estudia las inscripciones hechas
sobre materiales duros, preferentemente aquellas de la antigüedad
(PETRUCCI , 1999). Es una disciplina esencialmente relacionada
con las tareas de desciframiento y en estrecha vinculación con las
investigaciones históricas. Por el otro, y éste es el que nos interesa
en particular, la epigrafía es entendida como la técnica particular de
escritura utilizada para producir esas inscripciones.
En términos estrictamente tecnológicos, los materiales y objetivos
de la técnica epigráfica no se relacionan con al ámbito especifico de
lo tipográfico. El procedimiento en sí (el del dibujo a través de la
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incisión con una herramienta sobre un material pétreo) parece estar
muy lejos de las lógicas compositivas de la tipografía de cualquier
época. Pero lo que se manifiesta como extraño o lejanodesde una
perspectiva especializada y purista, no lo es tanto desde unamirada
cultural y compleja. Es indudable, por ejemplo, que las producciones
epigráficas edilicias y urbanas surgidas a partir de la era industrial
decimonónica tomaron en muchos casos referencias formales y estéticas de las producciones impresas de aquel momentoy no las de
la tradición formal y técnica de arte lapidario. Esas prácticas de una
verdadera hibridación entre medios y estéticas de distintos ámbitos –
tanto tecnológicos como formales –contribuyeron a iniciar lo que se
podría denominarcomo universo tipográfico “ampliado”, en el que
los préstamos de la gráfica impresa (sobre todo la de los variados repertorios tipográficos de la segunda mitad del siglo XIX) refluyerony
refluyen constantemente sobre la edilicia.18
Proponemos, por lo tanto, considerar la categoría tipografía
epigráfica como la que emergede un contexto socioeconómico y
cultural urbano en el que la circulación e hibridación de técnicas
y procedimientos, de estéticas y sentidos, define las características
del acervo escrito de la ciudad, como un escenario rico y complejo
en el que se entrecruzan y resignifican objetos, prácticas y tiempos
diversos. Se trata de una categoría amplia en la que se integran todas
las manifestaciones de la letra en el hábitat urbano.
Como primera conclusión para la segunda parte de este artículo,
se propone que las distintas y sucesivas memorias gráficas y su ejerciFigura 8:
Letras incisas.
Garage en
Buenos Aires.
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cio concreto se dan como relecturas y reinterpretaciones de aquellos
sedimentos y estratos (tanto históricos como contemporáneos) que
habilita el ámbito de lo urbano. La ciudad será abordable, entonces,
como un verdadero “palimpsesto” multidimensional que se despliega
en muchas dimensiones: arquitectónicas, gráficas, mediales, permanentes, efímeras, cultas, populares, programadas, espontáneas, globales,
vernáculas, etc.
Hay que destacar también que el acercamiento al espacio de la
ciudad en busca de referencias para el diseño de un repertorio tipográfico, implica mucho más que la copia, la mímesis o el homenaje
historicista. Sin embargo, incluso tales prácticas específicas constituyeron momentos muy importantes para el desarrollo de la tipografía en sí. La recopilación de referencias clásicas – o por lo menos
consideradas como tales – comienza en los albores del Renacimiento
“pre-tipográfico” comoactitud sensible y atenta al prestigio cultural
de la Antigüedad. Las búsquedas de manuscritos antiguos – sobre
todo del período carolingio – por parte de los humanistas del Quattrocento en el camino trazado por Francesco Petrarca significó, junto
con la atención del Cinquecento a los monumentos y vestigios de inscripciones lapidarias, una tarea cultural sin precedentes (EISENSTEIN,
1997). Por su parte, diseñadores y tipógrafos como Stanley Morison
o Eric Gill, en pleno siglo XX , retomaron esos rastreos como una
práctica estrechamente vinculada con su producción presente que
se ubicaba a sí misma en un delicado equilibrio entre larestitución y
lainnovación, tanto formal como funcional, artística como técnica.
Siempre se ha tratado – antes y ahora – de un verdadero trabajo de
interpretación ya que el objetivo, desde el punto de vista del diseño,
no es nunca la mera trasposición o calcado de formas preexistentes
sino la resignificación estética y funcional de ciertos rasgos (estructurales yestilísticos) trasladados al campode los repertorios tipográficos. Esta apropiación y adaptación pueden ser entendidas como el
momento inicial e iniciático de un proyecto de diseño.
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4. UN UNIVERSO PROYECTUAL:
EXPERIENCIAS DE REINVENCIÓN TIPOGRÁFICA
El interés por lo urbano como fuente de referencias gráficas – especialmente aquellas que se relacionan con repertorios de signos
alfabéticos – impulsó desde 1998 un conjunto de investigaciones y
publicaciones por parte de la Cátedra Longinottide la FADU/UBA .
En ese año se realizó una primera publicación Ciudad Typo que
reunía el trabajo de alumnos sobre diferentes aspectos de la ciudad y
su registro. Cada doble página del libro corresponde a la exploración
personal de cada alumnos y sus reelaboraciones propias.
La inspección directa, el registro fotográfico y el procesamiento
gráfico posterior fueron configurando una metodología de trabajo
proyectual. Los fundamentos de estos primeros “safaris tipográficos”
estaban esencialmente vinculados a la necesidad de recuperar un
patrimonio gráfico y tipográfico que nunca había sido concebido
como tal. No era habitual en aquellos años conectar la enseñanza
de la tipografía con la posibilidad de recolectar y comprender los
repertorios de signos que pueblan la ciudad de Buenos Aires. A tal
efecto se confeccionaron tablas de clasificación denominadas “censos tipográficos urbanos” para organizar lo investigado. Para ello
se acuñaron distintas categorías: por ejemplo, la noción de “tribu
urbana” (referida al mundo de los signos alfabéticos) diferenciada
de la de “familia tipográfica”, para identificar ciertos repertorios que
no presentaban ni la estabilidad ni la regularidad de un sistema de
signos propiamente dicho.
Un rasgo que impulsó la investigación fue el de la “materialidad”
de los signos que habitan la ciudad. A diferencia de la percepción ya
naturalizada de la letra digital, la letra urbana es estrictamente material. No es un arquetipo virtual (como lo es el signo de una fuente
digital) sino que se trata siempre de una materialidad concreta, un
hecho situado en un contexto tanto espacial como temporal. Este
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rasgo de la temporalidad de lo gráfico – de su desempeño en un tiempo, a veces efímero – es clave para una comprensión dinámica de la
noción de “patrimonio”. En el caso específico del acervo urbano se da
el hecho de una gran diversidad y mezcla de soportes, técnicas y materiales que articulan de una manera compleja las ideas de durabilidad y
pervivencia. En efecto, hay producciones en la ciudad contemporánea
que son intencionalmente obsolescentes y otras, que si bien fueron
propuestas y ejecutadas para una larga duración, se destruyen por
cambios drásticos, típicos de una metrópolis como Buenos Aires.
Demoliciones, reformas destructivas, deterioro grave, son algunas de
las causas de desaparición de muchísima información valiosa tanto
desde lo histórico y sociocultural como desde lo estético. La inquietud y la propuesta, desde la mirada de un proceso de diseño, podría
ser: ¿cómo se puede retener ese rasgo material en la configuración
de los signos digitales? El campo de lo que denominamos tipografía epigráfica nos propone tomar en cuenta estas dimensiones. Por
tratarse de una investigación “proyectual”, orientada a la ideación y
diseño de repertorios tipográficos, el material del que se parte puede
ser más o menos consolidado. La atención se dirige a la captación y
la captura como primer paso para la apropiación y resignificación
antes mencionadas.
Los objetivos de las distintas pesquisas que se pusieron en marcha
a lo largo de los años marcaron las características de los resultados.
En 1999 la cátedra publicó Signo Registrado un trabajo producto
del relevamiento, proceso y digitalización de tipografía urbana. En
cada doble página se muestra uma “tribu tipográfica” distinta, en
convivencia con una toma fotográfica realizada en el transcurso del
proyecto. El libro estaba acompañado por un CD contodas las fuentes
tipográficas digitalizadas.
A partir de 2003 se comenzó a desarrollar Hyperfuente, otro
proyecto colectivo para el desarrollo de fuentes digitales. Enélse integró el trabajo de estudiantes, ex alumnos y docentes de la cátedra

LA LETR A Y S US E S PACI O S

35

Figura 16 e
17(cima):
Typos Totales.
Figura 18
(baixo):
Typorama.

36

con la idea fundamental de explorar las posibilidades de diseñar tipografía “experimental” que tuviera en cuenta ciertos rasgos, tanto
estructurales cuanto estilísticos, determinantes de su fisionomía. En
ese año se publica el libro Letronomikon en el que se presentaban
fuentes creadas por los estudiantes de la cátedra teniendo en mente
esa noción. Se trataba de una investigación en torno a las relaciones
entre la “lecturabilidad” (la práctica cultural compleja e imprecisa de
reconocer signos) y la legibilidad (las condiciones ópticas de desciframiento). Se trató de una búsqueda atenta en torno a los parámetros
que definen la anatomía de una fuente; interesaba explorar las posibilidades de decisión formal para cada letra y su relación con las otras,
redescubriendo el potencial estético que el signo tipográfico propone.
En 2007 se publica un segundo catálogo de estas hyperfuentes
que retomó ese espíritu. En esa edición las fuentes fueron generadas
expresamente para su utilización en un contexto editorial.
El retorno a la ciudad y su potencial tipográfico se realiza en 2011
con Typos Totales. Estéticas tipográficas que reunió todos los proyectos de fuentes desarrollados ese año. El objetivo fue recuperar y
estructurar posibles “idiomas” tipográficos a partir de distintas manifestaciones históricas y culturales presentes en la ciudad de Buenos
Aires. La idea subyacente es que la letra, como evento visual y gráfico,
configura un lenguaje estético en el sentido más pleno del término.
La exposición “La letra es el lenguaje. Estéticas tipográficas”
realizada en el Museo de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires
(MARQ) a fines de ese año, puso en escena este concepto. El conjunto
de los proyectos (efectivamente concretados como fuentes digitales)
presentó un amplio espectro de propuestas, que fueron desde las
influencias del Art Nouveau y Art Deco, tan presentes en la edilicia
porteña, a aquellas provenientes de la gráfica popular, propias de los
cajones de frutas, la carteleríao la gráfica ocasional.
Typorama. De letras y edificios (2014) es la publicación más
reciente del equipo de cátedra sobre el tema, en el que la investigación
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proyectual puso en escena una perspectiva distinta sobre la ciudad.
En este caso se abordó el espacio urbano como un “paradigma” para
la creación e invención de repertorios tipográficos. En este caso se
retomaron los rasgos arquitectónicos y urbanísticos en sí mismos,
con el objetivo de aprovechar su potencialidad abstracta como matriz
formal y estética.19 La ciudad que se explora en Typorama es la ciudad contemporánea, con toda su riqueza y complejidad de espacios
y lógicas, tomando en cuenta los rasgos modernos y posmodernos
que caracterizan a nuestras urbes latinoamericanas; aspectos y formas
que ya son acervo histórico y potencial patrimonio. Se enunciaba en
el prólogo del libro: “Las letras acechan en las formas de lo urbano y se
inmiscuyen en la mirada del habitante, anunciando su poder, el de ser
signos de un lenguaje posible, en el que las imágenes de los viejos sonidos
del alfabeto son convocadas nuevamente por los arquetipos tipográficos.”
Figura 23:
Intervención
urbana. Caos en
el museo.
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Figura 24, 25
e 26: Intervención
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Figura 27, 28 e
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5. NUEVOS SENTIDOS PARA LA TIPOGRAFÍA:
LA LETRA COMO INTERVENCIÓN URBANA
Desde otra estrategia que pone de manifiesto nuevos “espacios de
la letra”, el equipo de la cátedra y sus estudiantes desarrollaron un
proyecto colaborativo con la Fundación TYPA – Teoría y Práctica
de las Artes – en el marco del Encuentro Internacional “Caos en
el Museo. Infiltrar el tejido urbano” que se desarrolló entre el 17
y el 20 de noviembre de 2016 en la ciudad de Buenos Aires. Fueron
coorganizadores del mismo la University of California Davis (EE.
UU.), Central Saint Martins, UAL (Reino Unido) y la George Washington University (EE.UU.). Se trató de un workshop en el que participaron 150 personas de distintos países para reflexionar, difundir y
trabajar sobre experiencias que vinculen el diseño, el espacio público
y el museo. El lugar de actuación fue el casco histórico de Buenos
Aires, a una cuadra de la Plaza de Mayo. El Museo de la Ciudad
fue anfitrión y ámbito de reunión para las conferencias, talleres y
proyectos que se desarrollaron durante el evento.
La idea del encuentro, en el que trabajaron diseñadores, arquitectos, artistas y profesionales de museos, fue la de “brindar a sus
participantes la oportunidad de acercarse a herramientas prácticas y
formatos de diseño novedosos con el fin de dinamizar a los museos como
lugares de encuentro social que se infiltran en el espacio cívico y urbano
y entablan un diálogo distinto con el entorno y la sociedad de la que
forman parte20.”
Los proyectos que desarrolló el equipo de la cátedra Longinotti
y sus estudiantes pusieron de relieve el valor del texto diseñado e
insertado en el ámbito urbano, en torno a la idea de “hacer lugar” a la
letra portadora de un mensaje de interés público, social y cultural. Se
desarrollaron varios proyectos a cargo de equipos de estudiantes coordinados por docentes diseñadores profesionales.El contenido textual
de estas intervenciones fue tomado de los archivos del mismo Museo
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de la Ciudad, lo cual implicó nuevamente poner en relación el acervo
con el proyecto, para llevarlo a la visibilidad de lo público y hacerlo
presente en el espacio cotidiano de la ciudad a través de una “acción de
diseño”, múltiple y situada. La materialidad fue un aspecto clave para
estas producciones, ya que si bien se trató de instalaciones efímeras, el
objetivo fue volverlas intensamente significativas tanto por sus contenidos como por su manera de apelar a la atención y el compromiso
de los habitantes y transeuntes. Desde esta perspectiva una acción de
diseño tiene la intención de transformar a los ciudadanos en sujetos
y protagonistas de las memorias que los museos albergan, pero que
muchas veces quedan ocultas y secretas para la sociedad en general.
La letra tipográfica, expandida y experimental, insertada de manera
inesperada y diseñada en el tejido urbano, convierte a la información
en un texto público abierto a la lectura de todos y revitaliza la función
esclarecedora del leer y el escribir, recuperando una nueva forma de
“alfabetidad” articulada por el diseño.
Como conclusión y recapitulando el planteo inicial se ha intentado mostrar cómo el concepto de “reinvención” – en su sentido más
productivo – puede sintetizar la mirada del investigador y la acción
del proyectista para el abordaje propio del diseño. Las memoria gráficas, entendida como acciones, son actos de rescate y de recuperación,
seguramente, pero también son gestos de propuesta e incorporación.
La información proveniente de la mirada cuidadosa y atenta que investiga y clasifica puede ser reinsertada en el flujo presente de la vida
de nuestras sociedades.
La propuesta es resaltarla necesidad de volver a reunir al diseño
con la historia, como una estrategiaque a partir de la supervivencia
y el rescate se oriente al enriquecimiento de nuestro capital cultural,
reponiéndolo como signo contemporáneo, vigente y actuante.
La selva misionera del Barroco o la ciudad-jungla del presente
pueden ser los lugares exactos para el ejercicio de una verdadera memoria gráfica del futuro.
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N OTA S
Los proyectos que aparecen en este artículo fueron realizados, en diferentes
ciclos lectivos, en el marco de la asignatura Tipografía 2, Cátedra Longinotti,
de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires.
1

Al respecto observa Guillermo Furlong: “Ignoramos los medios de los que se
valió este jesuita para improvisar la primera imprenta argentina, pero lo cierto
es que, en 1770, la ideó, la construyó, la armó y, antes de partir para Europa
los dos Procuradores, pudieron los Superiores darse cuenta de cuán posible
era el que las versiones de Serrano se imprimieran no en los tórculos del viejo
mundo, sino en los novísimos, fabricados en las mismas Misiones.” En Historia
y Bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses 1700-1850, Tomo I,
Buenos Aires, Editorial Guarania, 1958, p. 67.
2

3

Op. Cit,p. 68.

Como comenta Diego Lo Tartaro: “… por la importancia que este libro tiene
para todos los bibliófilos de nuestro país y del mundo, por ser el primer “incunable” del Rio de la Plata que se conserva, por ser el primer libro completo que
se conoce proveniente de una imprenta hecha en América, por estar escrito en
guaraní, por el singular hecho de que solo quedan dos ejemplares…” En Nieremberg J.E. De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, Primera edición facsimilar
en Conmemoración al Bicentenario de la Revolución de Mayo, Buenos Aires,
Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, 2010, Prólogo, Pág. XXIII.
4

Geldner, Ferdinand Manual de Incunables: Introducción al mundo de la imprenta primitiva. Madrid: Arco/Libros, 1998. pp. 15-16.
5

José Carlos Balmaceda, El origen de la imprenta argentina: Introducción al
estudio del “incunable” guaraní impreso en Loreto, Isabel y la Imprenta. Consecuencias materiales, en el mundo cultural, de esta revolución tecnológica,
Actas IPHE/ ANABAD, 2004. http://www.cahip.org/origen_imprenta_argentina
6

Sólo el papel fue el insumo importado desde Europa, por la imposibilidad
de fabricarlo en el lugar y, por ende, muy valioso y determinante. De hecho,
actualmente se considera que el cese de producción impresa a parir de 1725
7
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aproximadamente, se debió a la dificultad y los costos de obtener el papel
desde Europa.
De esta obra se han encontrado hace unos años sólo 183 folios (de los 350
páginas que debía tener) en el pueblo chiquitano de Concepción, Bolivia. Sobre este tema E. J. A. Maeder, El Martirologio Romano. Hallazgo del primer
libro impreso en el Río de la Plata. Boletín de la Academia Nacional de Historian72-73 (2004) 221-227.
8

Actualmente hay una polémica entre el Gobierno Nacional y el de la Provincia
de Misiones acerca del origen de esa prensa. Tradicionalmente, la museografía
del Museo del Cabildo (a partir de las investigaciones de Guillermo Furlong,
quien fuera uno de los impulsores y asesores para su restauración) consideraba
esta pieza como proveniente de la Misión de Loreto luego de la expulsión de la
Compañía de Jesús en 1767. Sin embargo, luego de los reclamos de las autoridades de Misiones para su devolución a la provincia, la información histórica
presente en la descripción del Museo cambió. Hasta mediados del año 2011, al
frente de la objeto en cuestión, había un cartel que indicaba: “…probablemente
se trate de la primera prensa que funcionó en el Río de la Plata. Una creación
local construida y manejada por los padres jesuitas e indígenas guaraníes en la
reducción Nuestra Señora de Loreto, actual provincia de Misiones. Realizadaen
el año 1.700 a partir de madera, hierro y piedra con tipos de estaño y plomo”. Sin
embargo, esta descripción fue luego reemplazada por esta otra: “una prensa tipográfica del siglo XVIII denominada ‘CommonPress’, un instrumento mecánico
empleado para la reproducción de textos impresos, mediante la transferencia
del entintado de caracteres tipo móviles”. Diario El Territorio, 17 de diciembre
de 2011. http://www.elterritorio.com.ar/nota4.
9

El hecho mismo de haber desarrollado una escritura alfabética (una cultura
escrita, en realidad) para una lengua como la variante de guaraní que los misioneros tomaron y reformularon como lingua franca para los territorios que
evangelizaron, es otra muestra relevante de los poderes e importancia de una
“memoria gráfica”, en todos los sentidos.
10

Gil, Fernando, “De la Diferencia entre lo temporal y eterno. Crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, postrimerías humanas y principales
misterios divinos, de Juan Eusebio Nieremberg S. J. Introducción”, en J.E. NIEREMBERG, De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, Primera Edición
Facsimilar en conmemoración de la Revolución de Mayo, Instituto Bonaerense
11
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de Numismática y Antigüedades, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa
de Comercio de Rosario, 2010.
Según Furlongese ejemplar fue publicitado y vendido en Londres por Maggs
Brothers en 1930.
12

En un carta del 11 de febrero de 1894 a Adolfo Carranza, solicitaba: “Mucho
le agradecería que tuviese Vd. La bondad de encargarse de la negociación de un
libro de esa biblioteca, que me interesa, para completar mi colección de la lengua
guaraní” En Historia y Bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses 17001850, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Guarania, 1958, pág. 336.
13

Bartolomé Mitre (1983), Orígenes de la imprenta Argentina. La Biblioteca.
Buenos Aires, t. 2.

14

Usamos el término inglés por considerarlo más claro y usual que el español
“rotulación”. Existe en el uso argentino, sin embargo, la expresión “letrista”
para referirse al oficio del dibujo y pintura de letras en espacios comerciales, y
que se considera interesante preservar.
15

16

En Graffica Nº4. 12/2012. http://graffica.info/lettering-vs-calligraphy/

El contrapunzón es un dispositivo que permite al tallista ubicar los llenos y
vacíos del carácter en el punzón a través de una matriz que se golpea sobre aquel,
para luego comenzar la talla.
17

De hecho este proceso continua hoy en día. Como ejemplo de esto podemos
señalar la presencia “invasora” del plotter de vinilo de la gráfica comercial – e
incluso institucional – en el espacio urbano, que habilita la aparición incontrolable de tipografías esencialmente digitales (tanto en su procesamiento como
en su estética) y que reflejan los gustos y valores de la publicidad comercial –
cuestionables desde la perspectiva del diseño y la buena tipografia – pero no
por eso menos interesantes como manifestación cultural y técnica de una época.
18

“Tipografía y arquitectura tiene una larga tradición en común. Ambas se encontraron por primera vez en aquel espacio increíbles y nuevo que fue la página
impresa, en la segunda mitad del siglo XV. No fue un encuentro casual. Podemos
afirmar que si la tecnología de tipos móviles fue la consagración simbólica de la
escritura manual, la posibilidad de disponer de grabados –constantes y reproducibles – como plantas, fachadas y órdenes significó para la arquitectura su comienzo
19
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como disciplina organizada y transmisible”. En Typorama. De letras y Edificios,
Buenos Aires, Editorial SanSerif, 2014, pág 8.
20

http://www.typa.org.ar/es/noticia

RE F E R E N C I A S
BALMACEDA, José Carlos. El origen de la imprenta argentina: Introducción

al estudio del “incunable” guaraní impreso en Loreto, Isabel y la Imprenta.
Consecuencias materiales, en el mundo cultural, de esta revolución tecnológica, Actas IPHE/ ANABAD, 2004.
EISENSTEIN, Elisabeth. The Printing Press as an Agent of Change.
Communications and Cultural transformations in early-modern
Europe, Cambridge, Cambridge Univesity Press, 1997.
FURLONG, Guillermo. Historia y Bibliografía de las Primeras Imprentas
Rioplatenses 1700-1850. Tomo I, Buenos Aires, Editorial Guarania, 1953.
GELDNER, Ferdinand. Manual de Incunables: Introducción al mundo de la
imprenta primitiva. Madrid, Arco/Libros, 1998.
http://graffica.info/lettering-vs-calligraphy
http://www.elterritorio.com.ar/nota4.
http://www.typa.org.ar/es/noticia
LONGINOTTI, Enrique; CÁTEDRA LONGINOTTI. Typorama. De letras y
Edificios, Buenos Aires, Editorial SanSerif, 2014.
MAEDER, E. J. A. El Martirologio Romano. Hallazgo del primer libro impreso
en el Río de la Plata.Buenos Aires, Boletín de la Academia Nacional de
Historian 72-73, 2004.
NIEREMBERGJ. E. De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, Primera
edición facsimilar en Conmemoración al Bicentenario de la Revolución de
Mayo, Buenos Aires, Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, 2010.
PETRUCCI, Armando. Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999.
SMEIJERS, Fred. Les Contrepoinçons. Fabriquer de caracteres typographiques
au XVI esiécle, dessiner des famillesde caracteres aujourd’hui, Paris, Éditions
B42, París, 2014

LA LETR A Y S US E S PACI O S

47

ESCRITA E
MEMÓRIA
NO PATRIMÔNIO
ARQUITETÔNICO,
PELOTAS – RS/BR
Roger Langone Leal &
João Fernando Igansi

48

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho, decorrente do desenvolvimento de dissertação
de mestrado no Programa de Pós-graduação em Memória Social e
Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, reflete sobre a escrita na arquitetura
urbana enquanto potência de memória social e, consequentemente,
patrimônio cultural.
A cidade é um lugar de experiência, concentra referências de tempo
e espaço e, nela, identidade e memória material e imaterial. Segundo o designer gráfico e tipógrafo Jock Kinneir (1980), a maioria de
nós considera o ambiente que nos rodeia como algo pronto. Nossos
olhares tratam a maioria das coisas ao nosso redor, tais como árvores,
janelas e objetos familiares, com atenção vaga. Entretanto, algumas
são percebidas com maior atenção, pois nos afetam, porque significam algo, e a escrita presente no ambiente urbano, nas ruas, faz parte
desta categoria. A maioria das palavras no ambiente urbano é efêmera.
Exemplos disso são o graffiti, as pichações e as placas comerciais. Mas
nem toda as mensagens escritas pela cidade assim o são. Algumas
podem ser mais perenes, quando esculpidas em pedra ou grafadas nos
mesmos materiais que revestem as fachadas dos prédios, por exemplo,
e, por isso, muitas vezes, podem resistem ao passar dos anos.
Em consonância com Kinneir, a designer gráfica e pesquisadora da
tipografia aplicada no ambiente urbano Priscila Farias (2007, p. 2) diz
que “as letras e números que encontramos no ambiente urbano podem
ser entendidos como parte do discurso identitário e comunicativo da cidade”. Tais manifestações da escrita no espaço urbano, portanto, podem
nos relatar tanto sobre como esses caracteres eram ou são tratados em
determinado espaço, quanto levar ao entendimento do próprio espaço.
Essa escrita presente nos monumentos urbanos, conforme expõe a
historiadora Françoise Choay (2006, p. 63) a respeito do pensamento
dos antiquários do século XV em relação aos monumentos antigos,
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não mente sobre o passado, fornecendo informações originais sobre
sua época: “Desde que seja interpretado de modo conveniente, o
testemunho das antiguidades é superior ao do discurso, tanto por
sua confiabilidade quanto pela natureza de sua mensagem”.
Com o intuito de entender esse testemunho em potencial, está
sendo realizado um inventário das escritas nas fachadas dos imóveis
históricos produzidas entre 1850 e 1930, primeiro e segundo períodos
da arquitetura eclética em Pelotas, segundo Schlee (1993), presentes
nas Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural estabelecidas pela
Lei Municipal n0 4568/200, que possibilitará, então, construir uma
abordagem da memória tipográfica de Pelotas.
Conforme Chartier (1988, p. 128), “a forma do objeto escrito dirige
sempre o sentido que os leitores podem dar àquilo que leem”. Assim
como para Chartier não se lê um artigo de uma revista sem saber nada
sobre a publicação, da mesma maneira que se lê quando é sabido em
qual periódico está inscrito o artigo, a leitura dessas escritas arquitetônicas urbanas precisa de um elemento contextual, que as situe no
contexto específico em que foram criadas. Ao citar a influência do
bibliógrafo Don Mckenzie em sua produção intelectual, Chartier
(2010, p. 159) adverte para nunca se “separar a compreensão histórica
dos escritos da descrição morfológica dos objetos que os trazem”.
Para Varine (2013, p. 5), “o imaterial tem de ter um objeto, e um
objeto não existe se não houver uma explicação, se não houver uma
memória. Então, não é possível compreender o imaterial sem o material”. Dessa maneira, para compreender as razões de existência das
escritas nas fachadas arquitetônicas, é necessário estabelecer um vínculo entre a sua materialidade e as memórias a ela associadas.
A relação entre a ascensão e a queda da indústria do charque e a
produção arquitetônica em Pelotas (suporte das escritas abordadas
neste trabalho) é evidenciada por Moura et al (2002) quando estes
relacionam o auge da produção arquitetônica eclética na cidade (1850
a 1930) com o período de prosperidade econômica e cultural esta-
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belecido por Mário Osório Magalhães em “Opulência e Cultura na
Província de São Pedro” e com a evolução técnica das charqueadas
descrita por Antônio Carlos Machado em “A Charqueada”.
O período compreendido entre os anos de 1860 e 1890, apogeu
cultural e material da cidade segundo Magalhães, coincide com o
aperfeiçoamento técnico das charqueadas (1845 a 1900) segundo
Machado, mostrando a estreita relação entre fatores econômicos e
sociais e a produção arquitetônica local.
O charque era usado na alimentação dos escravos que trabalhavam
na produção de açúcar e em mineração (GUTIERREZ , 1999). Tal atividade, em tempos de mão de obra escrava, elevou a cidade ao posto de
capital econômica da província. Segundo Weimer (1987), entre 1850 e
1860, com a abolição do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiroz,
a Província de São Pedro, atual estado do Rio Grande do Sul, atingiu
grande prosperidade econômica, pois a impossibilidade de importar
escravos levou a um melhor tratamento dos existentes, aumentando a
demanda de charque, o principal alimento das senzalas. Este período
de prosperidade econômica levou os ricos charqueadores da região a
reformarem ou demolirem suas moradias de características coloniais,
a fim de ostentar suas riquezas e fazer moradias que condissessem
com sua pretensão à nobreza (DELANOY; ZAMBRANO, 2010).
Ainda segundo a relação estabelecida por Moura et al (2002), o período posterior a 1900, de surgimento dos frigoríficos e consequente
início da decadência econômica da cidade, teve a arquitetura como
uma das maneiras de manutenção do prestígio da cidade.
2. TRATAMENTO DOS DADOS
O estabelecimento da forma de tratamento dos dados definiu as ferramentas conceituais usadas para levar a cabo o projeto, cujas validades
estão sendo avaliadas nessa etapa inicial de desenvolvimento.
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Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa e quantitativa,
de natureza aplicada e com objetivo exploratório, cujos procedimentos serão pesquisa bibliográfica e documental, com coleta de dados
primários a ser realizada no município de Pelotas, estado do Rio
Grande do Sul, distante 250 km da capital do Estado, com área de
1.610, 09 km² e população de 328.275 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS , 2010), nas chamadas Zonas de Preservação do
Patrimônio Cultural (Figura 1), que “buscam manter a integridade
de áreas da cidade com características históricas e culturais significativas” (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREFEITURA
MUNICIPAL DE PELOTAS , 2008).

Figura 1: Zonas
de Preservação
do Patrimônio
Cultural. Fonte:
adaptado de
Secretaria Municipal da Cultura,
Prefeitura de
Pelotas (2008).
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Uma pesquisa de campo complementar nos arredores das ZPPCs
será empreendida com o intuito de incluir na amostra imóveis que
possuam manifestações do objeto de pesquisa.
As etapas metodológicas seguirão os passos propostos por Lopes
(2004) para a pesquisa científica em comunicação, a saber: definição
do objeto, observação, descrição e interpretação. O projeto em questão encontra-se na etapa de observação, sendo empreendida atualmente
a coleta de dados.
Junto ao levantamento fotográfico das edificações com presença
de escrita arquitetônica nas ZPPCs, a coleta de dados em campo incluirá o preenchimento de fichas catalográficas, através de metodologia
adaptada de Salomon et al. (2009). Assim, ter-se-á duas fichas, uma
para registro de dados do imóvel onde figuram as escritas – com
campos para preenchimento do número de identificação do imóvel,
data, endereço do imóvel, informações sobre tombamento, responsável pela coleta, coordenadas do imóvel, estilo arquitetônico, data do
projeto, data de construção, autoria do projeto, construtor, estado do
imóvel, uso original e atual, localização do imóvel na malha urbana e
imagem do imóvel – e outra para registro de informações a respeito
da escrita em si – com campos para preenchimento da sua transcrição, autoria, localização, classificação tipográfica, uso ortográfico,
peso, inclinação, alinhamento, material, forma de relevo e espaço
para colocação de imagens (plano geral e close-up).
Será também realizada leitura e fichamento da bibliografia básica
sobre as edificações nas quais as escritas se encontram, bem como
da bibliografia sobre escrita arquitetônica urbana de perfil histórico
para desenvolvimento da dissertação de mestrado.
A análise dos resultados será feita segundo os critérios estabelecidos por Baines e Dixon (2008) – material, escala, contexto e forma
– para avaliação da aplicação de tipografia em arquitetura. Para que
se possam estabelecer relações entre a escrita arquitetônica e o contexto urbano no qual se situam serão usadas tabelas com elementos

ESCRITA E MEMÓRIA NO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

53

selecionados das fachadas arquitetônicas para comparação formal
com os caracteres.
3. ESTUDO PILOTO
Este estudo foi iniciado em 2011 (tendo seus resultados apresentados no X Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Design, em 2012). Os resultados aqui mostrados somam a esta etapa
inicial os dados recolhidos no início (meados de 2016) do desenvolvimento do projeto de dissertação de mestrado que originou este texto
e visaram a verificar a viabilidade de desenvolvimento do projeto.
Sua execução se deu na área de entorno da Praça Coronel Pedro
Osório, mais precisamente na região atendida pelo programa Monumenta1, local que concentra os principais imóveis históricos da
cidade.Os imóveis escolhidos na amostra não foram necessariamente
restaurados pelo programa, mas se encontram na região sinalizada no
mapa presente no Manual do Proprietário de Imóveis Inventariados
(editado pela Prefeitura Municipal como instrumento de informação)
como beneficiada pelo programa (Figura 2).
Das manifestações de escrita encontradas nas fachadas dos prédios
da amostra, foram selecionadas as de característica perene (aquelas
projetadas junto com a edificação ou construídas no mesmo material
de acabamento), a saber: as nominativas, as datas de construção, os
monogramas dos proprietários, as epígrafes com dados dos construtores ou projetistas dos prédios e as com referências à área de
atuação da instituição.
A amostra do estudo foi composta por 11 inscrições nominativas, nove datas de construção dos imóveis, cinco monogramas das
famílias proprietárias, três lemas ou referências à área de atuação da
instituição e três epígrafes com dados dos construtores ou projetistas
e/ou honoríficas.
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Figura 2: Mapa da área atendida pelo programa
Monumenta (em azul) com marcação dos imóveis da
amostra. Fonte: Google Maps (2017).

A análise preliminar dessas ocorrências do objeto de estudo se
deteve nos critérios de contexto e escala (posicionamento) da escrita
na fachada.
As datas de construção dos imóveis da amostra apresentam características distintas no Primeiro e no Segundo Períodos do Ecletismo.
No Primeiro Período as datas aparecem inscritas em ornamentos
circulares (Figura 3), enquanto no Segundo Período elas começam a
livrar-se dessa circunscrição (Figura 4). Esta característica pode também estar relacionada à função dos prédios. Na amostra deste estudo,
os imóveis do Primeiro Período Eclético são residenciais, enquanto os
construídos após 1900 servem a outras funções. Como característica
comum nos dois Períodos, as datas de construção encontram-se, em
sua maioria, nos frontões das edificações.
Os monogramas dos proprietários dos imóveis apresentam características de forma e localização na fachada semelhantes às das datas
de construção. Como os imóveis que apresentam monogramas de
propriedade da amostra são do Primeiro Período Eclético, eles estão
circunscritos em ornamentos.
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Figura 3: Datas de construção presentes em imóveis
do Primeiro Período Eclético. Fonte: do autor.

Figura 4: Datas de construção presentes em imóveis
do Segundo Período Eclético. Fonte: do autor.

As duas epígrafes encontradas (Figura 5) não apresentam características comuns entre si nem com as demais escritas dos imóveis nas
quais se encontram. Seus posicionamentos nas fachadas também não
obedecem a um padrão.
As inscrições honoríficas e os lemas ou referências à área de atuação da instituição apresentam algumas características comuns entre si
e/ou com as demais manifestações de escrita nas edificações. Os lemas
da Escola Eliseu Maciel, da Biblioteca Pública e do Clube Caixeiral
estão inscritos em faixas e se localizam nos frontões (Figura 6).
O Clube Caixeiral ainda apresenta uma inscrição com a palavra
Poesia em um ornamento em formato de livro. As referências à área
de atuação da Escola Eliseu Maciel seguem o padrão de letreiramento
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Figura 5: Epígrafes da Prefeitura e do Grande Hotel.
Fonte: do autor.

Figura 6: Lemas ou referências à área de atuação da
Escola Eliseu Maciel, da Biblioteca Pública e do Clube
Caixeiral, respectivamente. Fonte: do autor.

nominativo e honorífico do imóvel. A epígrafe da Prefeitura Municipal apresenta em comum com a escrita de mesmo tipo da Escola
Eliseu Maciel a posição na fachada, logo acima da porta principal
do imóvel.
A localização das escritas nominativas nos prédios da Prefeitura
Municipal, da Escola Eliseu Maciel e no Clube Comercial segue um
mesmo padrão, estando elas localizadas na cimalha ou equivalente
das fachadas, logo abaixo dos ornamentos, inscrições de ordem do
prédio ou monograma do proprietário (Figura 7).
O Teatro Guarany apresenta configuração semelhante, mas com
maior destaque para o seu nome.
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Figura 7: Nomes das instituições nas fachadas da Prefeitura de Pelotas, na Escola Eliseu Maciel e no Clube
Comercial, respectivamente. Fonte: do autor.

Agrupando também as manifestações da escrita por espaço ocupado na fachada, as soluções, em se tratando de distribuição de texto
e/ou posição hierárquica, da Casa de Pompas Fúnebres, do Jóquei
Clube, da Biblioteca Pública e Teatro Sete de Abril, são bastante
próximas (Figura 8).
Figura 8: Nomes
das instituições
nas fachadas da
Empresa de
Pompas Fúnebres, no Jóquei
Clube de Pelotas,
na Biblioteca Pública e no Teatro
Sete de Abril,
respectivamente.
Fonte: do autor.
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Apesar de não apresentar o seu nome por extenso, o Grande Hotel se assemelha ao Clube Caixeiral pela profusão de monogramas
identificando o prédio (Figura 9).
Os exemplos citados por Schlee (1993) como pertencentes ao
Segundo Período Eclético, a saber, as novas fachadas da Casa de
Pompas Fúnebres, do Mercado Central e do Teatro Sete de Abril, o
prédio do Clube Caixeiral e o segundo andar da Biblioteca Pública
são acompanhadas pela valorização de seus nomes. Ainda que no
Clube Caixeiral o nome obedeça a padrões mais próximos do Primeiro Período, a profusão de monogramas identificando o prédio revela
a maior preocupação com a sua identificação. Assim também o faz o
Grande Hotel, identificado por vários monogramas, e cuja gravura
presente no Almanach de Pelotas (SCHLEE , 1993) faz imaginar que o
projeto original previa a colocação do nome do hotel ao longo do topo
da fachada direita do prédio ou que, ao pensamento do ilustrador da
época, parecia certo assim fazê-lo (Figura 10).
Em alguns casos (Biblioteca Pública, Jóquei Clube, Casa de Pompas Fúnebres e Mercado Central) há quebra em mais de uma linha
do nome, o que garante o seu uso em corpos maiores, aumentando
a mancha visual da escrita nominativa na fachada.
Além de ocupar mais espaço nas fachadas, as escritas nominativas
passaram, por vezes, a ocupar um lugar de maior destaque, antes
ocupado por brasões, como é possível observar nos prédios da Prefeitura e da Biblioteca Municipais, situados lado a lado (Figura 11).
Antes da construção do seu segundo pavimento, a Biblioteca possuía escrita nominativa (Figura 12), que seguia os padrões de discrição
característicos do Primeiro Período Eclético Pelotense.
Por fim, cabe destacar que o aumento da amostra, assim como o
desenvolvimento da dissertação, tornará possível refutar ou corroborar as primeiras hipóteses levantadas no estudo piloto. A amostra
atual corresponde a aproximadamente 50% da área da amostra do
estudo– que é composta por 107 manifestações de escrita em arqui-
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Figura 9 (cima):
Monogramas do
Grande Hotel e
do Clube Caixeiral.
Fonte: do autor.
Figura 10 (baixo):
letreiramento
na fachada
Grande Hotel.
Fonte: SCHLEE
(1993).
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Figura 11: Imagens da Prefeitura de Pelotas e da Biblioteca Públlica,
mostrando a valorização do nome da instituição no Segundo Período
Eclético. Fonte: do autor.

Figura 11: Imagem
da Biblioteca Pública antes da construção do segundo
pavimento. Fonte:
RUBIRA (2012).
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tetura, sendo 33 inscrições nominativas, 43 datas de construção dos
imóveis, 20 monogramas das famílias proprietárias, oito lemas ou
referências à área de atuação da instituição e três epígrafes com dados
dos construtores ou projetistas e/ou honoríficas.

N OTA
Programa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que
restaura e recupera bens tombados ou inventariados que possam, a partir do
restauro e da recuperação, gerirem sua própria manutenção (MINISTÉRIO
DA CULTURA, 2011).
1
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1. INTRODUÇÃO
O presente texto é uma compilação da tese da autora (LIMA , 2015),
motivada pela observação de representações gráficas e verbais que
endossavam as diferenças de gênero, estas compreendidas como resultado de construções que são históricas, continuamente repetidas
e reforçadas, e que encontram em diferentes suportes, formas de se
manter. Apresentam-se como imposições arbitrárias, cujas reproduções – conscientes ou inconscientes – sustentam as amarras sociais
e culturais que as fazem existir. Nascer mulher ou nascer homem,
ainda hoje, significa crescer com normas de conduta e padrões daquilo que é aceitável, ou não, para cada um dos casos. É estabelecido
mesmo antes do nascimento, mesmo antes do contato do sujeito com
o mundo que o irá rodear e, de algum modo, contaminá-lo. A relação
com o exterior se dá previamente, intermediada por outros sujeitos
já formatados e conformados (tanto no sentido da forma, de serem
moldados, quanto, inclusive, no sentido de postura sobre o tema,
de aceitação) pelo cenário social que polariza mulheres em relação
aos homens.
A admissão de serem os gêneros, bem como as diferenças e desigualdades que as caracterizam, frutos de construções sociais, explicita
o caráter edificador que motiva e instiga que se reflita sobre os seus
reflexos. Pensa-se que esclarecer como se deram (e ainda se dão) tais
processos fornece subsídios para compreender as relações no mundo
em que se movem os sujeitos. Assim, esta investigação se propôs a
contribuir neste sentido, bem como acrescentar elementos ao estudo
das subjetividades e à memória como um veículo dessas.
A postura de tomar-se a construção de gênero como um processo
cultural, histórico e relacional neste trabalho, agrega-se de maior
pertinência, ao encontrar em Scott (1995, p.74) – importante teórica
acerca dos estudos de gênero – justificativa nesse sentido. A autora
diz que para que se compreenda que as mulheres tiveram história, e
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que essa história não foi uma história isolada, resulta em um desafio
teórico que,
[...] exige uma análise não apenas da relação entre a experiência masculina e a experiência feminina no passado,
mas também da conexão entre a história passada e a prática
histórica presentes. Como o gênero funciona nas relações
sociais humanas? Como o gênero dá sentido à organização
e à percepção do conhecimento histórico? As respostas
a essas questões dependem de uma discussão do gênero
como categoria analítica.

Assim sendo, a reflexão aqui apresentada tem como objetos de estudo elementos que congregam duas questões já mencionadas acima e
que se relacionam com as construções de gênero: primeiro, tratam-se
de objetos midiáticos, os quais se compreende terem função importante no processo de continuamente produzir e/ou continuamente
lembrar as visões de mundo a serem trilhadas; e, segundo, o fato de
serem esses objetos de análise artefatos de um tempo pretérito, do
início do século XX; justificando-se, nesta égide, a sua utilização pelo
entendimento de gênero enquanto uma categoria que se constrói historicamente ao longo dos tempos e que carreia, assim, sua memória,
ativada e observável em diferentes suportes. Logo, reportar a ferramentas de comunicação, reportar ao passado e escrutinar os suportes
desses elementos memoriais das subjetividades, pode permitir uma
melhor compreensão de como as relações se estabeleciam lá, naquele
tempo, e como ainda reverberam no presente.
Tais inquietações e aspectos foram examinados nas composições
e narrativas de peças gráficas, inicialmente, e, em específico, dos reclames1 dos Almanachs2 de Pelotas. Os Almanachs foram editados na
sulina cidade do Rio Grande do Sul, que compõe o nome da publicação, entre os anos de 1913 e 1935 e é a fonte que delimita espacialmente
e temporalmente o campo de observação.
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Os reclames foram um ponto inicial de análise, pois no decorrer da
pesquisa percebeu-se a necessidade de os Almanachs como um todo
serem tomados como objetos de apreciação, não só para subsidiar a
compreensão contextual/editorial de veiculação dos reclames, como
também pelo fato de a publicação ser uma fonte primária que traz
dados importantes a serem utilizados para a construção do cenário
espacial e temporal da Pelotas do início dos 1900. Assim, os reclames, de forma específica, e a publicação, de forma geral, são objetos
de análise (por serem eles observados a partir de critérios gráficos e
estéticos, dada a formação e os interesses da autora), ao mesmo passo
em que compõem, também, fontes da investigação.
A tese desenvolvida abordou o produto do design gráfico, mais especificamente os anúncios do Almanach de Pelotas, como suportes de memória que re-apresentam o período no qual circularam, tendo como foco,
conforme mencionado, as representações do gênero feminino naquele
período, já que se observou a construção de um discurso propagador do
papel que era atribuído à mulher daquela época. Para tanto, foi necessário
averiguar-se o contexto destas representações, não só em termos geográficos, mas, também, editoriais, conforme se discorre a seguir.
2. PELOTAS E O SEU ALMANACH

Pelotas, contexto espacial de edição e principal local de circulação
do Almanach de Pelotas, desenvolveu-se a partir de um lastro rural,
o qual através da riqueza da indústria saladeril – nome de origem
espanhola que indica a produção do charque – permitiu o desenvolvimento em outros setores da economia e a urbanização. Tal processo,
segundo Queiroz (1978), deve ser considerado como o desenvolvimento de um modo de vida burguês citadino, pois a autora pondera
que não há urbanização antes da industrialização, a qual, por sua
vez, teria ocorrido somente em 1940.
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A indústria saladeril em Pelotas teve seu início em 1780, quando
foi estabelecida a primeira charqueada, alavancando o desenvolvimento e crescimento da cidade que se tornou, no século XIX, uma das
urbes mais adiantadas e prósperas do estado (LONER, 1999; PERES ,
2002; CUNHA , 2009).
A prosperidade propiciada pelas charqueadas estava extremamente presente no pensar daquele período, fato perceptível em alguns
textos veiculados pelos Almanachs de Pelotas, conforme visto a seguir:
[...] seu prompto adiantamento resulta da proximidade
das xarqueadas, e por consequencia da coadjuvação dos
xarqueadores, homens abastados e geralmente dotados de
disposições liberaes; a vontade delles era, com efeito, suficientte para operar a transformação que se tem notado;
elles quizeram que o lugar prosperasse, e o lugar prosperou; cada um delles tem alli sua casa urbana; e quando,
nos domingos e dias santos, a população das xarqueadas
ajunta-se na cidade... é difficil fazer-se uma idéa do ar de
vida e opulencia que respira então a cidade de Pelotas.
(Florentino Paradeda. Pelotas, a “Prospera Cidade” no
Centenario da Patria Livre. ALMANACH DE PELOTAS ,
1922, p. 64)

Isto posto, Peres (2002) considera que o município viveu seu
auge econômico e cultural em fins do século XIX e início do século
XX , impulsionado, justamente, pela indústria saladeril. Em meados
do século XIX as charqueadas congregaram a principal atividade
pelotense, dando origem a outras indústrias, como de couro, cola,
sabão e velas.
No período, Pelotas apresentava, ainda, um grande desenvolvimento comercial. Isso pode ser comprovado nos objetos de estudo
deste trabalho, através dos quais se observou incremento e diversificação nesse ramo (e logo do consumo) através da análise dos reclames
contidos nos Almanachs (LIMA , 2015).
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Outro fator bastante representativo do desenvolvimento econômico da cidade no início do século XX foi a criação do Banco Pelotense,
no ano de 1906. Essa instituição financeira concentrava os recursos
das atividades advindas tanto do meio rural (pecuária) quanto do
meio urbano (comércio) (LONER, 1999). A situação confortável na
qual a cidade estava alicerçada teve suas estruturas abaladas em 1931,
justamente quando da quebra do Banco Pelotense, que trouxe danos
insuperáveis para o desenvolvimento do município (CUNHA, 2009).
Embora a cidade tenha sofrido declínio econômico com a diminuição do número de charqueadas e a consequente quebra do Banco
Pelotense, foi durante um período de grande pujança que circulou a
maioria das edições dos Almanachs de Pelotas, entre os anos de 1913
e 1935, totalizando 23 edições.
De acordo com Park (1999, p. 68) e Lima (2015), estes Almanachs
configuram-se como almanaques da cidade (os quais, também, congregavam temas dos religiosos e literários, recorrentes no Brasil do século
XIX), que tinham por objetivo promulgar os feitos de seus cidadãos e o
desenvolvimento da cidade, comungando com os auspícios do que era
considerado por modernidade. Inclusive o editor do periódico lhe outorgou o título de “o livro da cidade”, demonstrando o tipo de conteúdo
ao qual davam foco, bem como, ao se aproximar da referida tipologia
de leitura, lhe confere a ideia de caráter perpétuo (LIMA, 2015).
A publicação estudada foi fundada por Dr. Antonio Gomes da
Silva, Ignácio Alves Ferreira e Capitão Florentino Paradeda, grupo
que se fazia assinar por Ferreira & Cia. No ano de 1919, ocorreu mudança na direção, a partir daí creditada como de cargo exclusivo do
Capitão Florentino Paradeda. Nota-se que somente homens compunham a direção da publicação, com maior permanência e evidência, inclusive, de Paradeda, um Capitão – título que permite supor
tratar-se de uma figura extremamente conservadora (LIMA, 2015).
Além da informação de uma diretoria essencialmente masculina, ressalta-se que o prefácio de sua primeira edição (momento de
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apresentação do produto que surgia e então se lançava ao público
pretendido), em 1913, destinou-se a amenizar “os ócios de chefe de
família e de homem de trabalho” (ALMANACH DE PELOTAS, 1913,
p. 3, grifo nosso). Tal trecho congrega inúmeros aspectos referentes às
designações de gênero, sugerindo a linha editorial da publicação. O
homem é posto na liderança da família e é explicitado que é ele quem
“trabalha”, subentendendo uma referência a atividades remuneradas
e fora do lar.
Tal leitura feita converge para a moral positivista de August Comte,
fortemente presente no Brasil nos séculos XIX e XX. Pelo Positivismo perpassava um ideário de progresso e a ciência, sendo apenas o
conhecimento científico considerado como conhecimento verdadeiro.
Esta corrente ideológica, no Rio Grande do Sul, ganhou nova interpretação quando somada as ideias de Júlio de Castilhos (primeiro
presidente eleito do Estado no período republicano no início do século
XX (LIMA , 2015).
Esta versão sulista ganhou o nome, então, de Castilhismo, que
assim como o Positivismo tinha um caráter conservador e, para tanto,
buscavam exemplos para organização da sociedade através da exploração da imagem de cultos e heróis do passado, pautados em um de
seus lemas que era “Conservar Melhorando” (ISMÉRIO, 2007, p. 2).
Dentro dos projetos positivista e castilhista, ao homem cabia o
sustento financeiro da família e, à mulher, formar moralmente os
filhos, aqueles que seriam o futuro do país. De tal concepção se pode
inferir sobre o lugar dado à mulher na sociedade, considerada como
fundamental na formação e manutenção das famílias (LIMA , 2015).
As concepções dos projetos citados perpassaram, então, o conteúdo dos Almanachs de Pelotas, os quais, da mesma forma que os
demais almanaques, tinham grande apelo popular, contendo assuntos
e seções variadas, circulando entre os pelotenses de forma imbricada ao seu cotidiano (LIMA, MICHELON, 2010). Teve por intuito ser
companheiro e guia dos leitores, funcionando como uma espécie
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de calendário-agenda. Demonstrou-se, desta forma, como um rico
suporte de memória, à medida que através dele é possível traçar-se
um panorama da economia da cidade, das atividades dos cidadãos
de um segmento social, bem como de suas formas de ser e agir naquele contexto.
Dentro das normas de conduta, estão hábitos e maneiras de relacionar-se socialmente e culturalmente, incluindo-se as estipulações
dos papéis de gênero, tópico de especial interesse na pesquisa e o qual
é tratado a seguir.
3. O GÊNERO FEMININO NOS RECLAMES:
SUPORTES MEMORIAIS

No caso do material analisado observou-se a promoção da função
social do gênero feminino, no século XX, como rainha do lar, estimulada, possivelmente, pelo medo que a parcela mais conservadora
da sociedade vinha sentindo frente às profundas mudanças (desde
fins do século XIX) que vinham acontecendo no contexto moderno.
Essas transformações eram alarmantes, repercutindo numa busca
por estabilidade por meio da manutenção da ordem familiar, sendo
depositada na instituição familiar a responsabilidade por estancar
tais mudanças (MALUF, MOTT, 1998). Por sua vez, a manutenção
da família era considerada uma obrigação da mulher (cuja comprovação pode ser feita por meio da leitura dos textos veiculados pelos
Almanachs de Pelotas), por isso, segundo as autoras, foi difundido
fortemente como comportamento feminino ideal aquele no qual suas
atuações ficassem limitadas ao interior do lar, restringindo, assim,
seus anseios por alçar voos para além daquele perímetro.
O papel das mulheres nos seus lares era ressaltado por meios diversos: médico, educativo e midiático, os quais tinham por intuito
educá-las e moldá-las como protetoras de suas casas e de suas famílias
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(D´Incao, 2004), exatamente como se observou na investigação. Se da
figura masculina esperava-se o aporte financeiro familiar, da mulher
esperava-se o sustento relacionado aos aspectos morais. Portanto,
não causa estranheza ter encontrado nos reclames da pesquisa representações que enfatizassem este discurso, pois a educação através
de imagens, no sul do Brasil, foi uma prática recorrente a partir de
meados do século XIX na formação das elites que compunham as
cidades (PEDRO, 2004).
Assim, as funções da mulher são colocadas em polo oposto ao que
congrega as funções do homem, sendo que estas relações de gênero
se pautam em uma visão androcêntrica (BOURDIEU, 2014), na qual
a força masculina é vista como neutra, natural e que dispensa justificações. Neste ponto, é fundamental ressaltar que gênero e poder
andam juntos, pois as relações de gênero são nada menos do que relações e disputas de poder, acrescentando ainda que, para Scott (1995),
justamente o gênero é uma maneira de dar significado às relações de
poder. Ainda sobre esta temática, Scott (1995, p.88-89) diz que
[...] estabelecidos como um conjunto objetivo de referências, os conceitos de gênero estruturam a percepção e a
organização concreta e simbólica de toda a vida social. Na
medida em que essas referências estabelecem distribuições
de poder (um controle ou um acesso diferencial aos recursos materiais e simbólicos), o gênero torna-se implicado
na concepção e na construção do próprio poder. [...] O
gênero, então, fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as complexas conexões entre várias
formas de interação humana. Quando os/as historiadores/
as buscam encontrar as maneiras pelas quais o conceito
de gênero legitima e constrói as relações sociais, eles/elas
começam a compreender a natureza recíproca do gênero
e da sociedade e as formas particulares e contextualmente específicas pelas quais a política constrói o gênero e o
gênero constrói a política.
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Para Bourdieu (2014), a visão androcêntrica se estabelece em função
tanto dos dominantes quanto dos dominados, pois para estes – no
caso as mulheres – ele atribui a existência de uma adesão dóxica,
através da propagação inconsciente desta visão também por elas,
tornando-as reféns do que ele nomina como violência simbólica.
No entanto, além da participação de ambos neste processo, o autor
(BOURDIEU, 2014) ainda afirma que a dominação masculina é um
produto histórico, resultante de reproduções constantes através não
só dos homens, mas também das instituições, da família, da Igreja,
da Escola e do Estado. Novamente, impossível não se pensar nos Almanachs, em todo o seu conteúdo e em específico nos reclames, como
ferramentas nesse processo de repetição contínua das normatizações
de gênero, de atribuições de poder e, neste sentido, de gênero como
construção social.
Os reclames, então, foram observados enquanto potenciais promotores dessas relações de gênero e é interessante destacar que esses
elementos analisados tiveram sua gênese no início do século XX (mesmo período de veiculação dos Almanachs). Tal origem deve-se ao
fato de que o discurso publicitário é uma peculiaridade das cidades
modernas, articulado às novas necessidades da vida urbana do contexto temporal em questão e constituindo subsídio fundamental para
a imprensa periódica (MARTINS, LUCA 2011). Cabe ressaltar, ainda,
que esses reclames, imanentes da publicidade, foram examinados com
foco nos seus aspectos gráficos, imbuídos de significações simbólicas, que constituem o design gráfico, eximindo-se de abordagens de
estratégias de marketing e de linguagem publicitária (LIMA , 2015).
Durante a investigação foi contabilizado um total de 4107 reclames, dos quais foram analisados todos aqueles que continham
representações gráficas de mulheres (um total de 42, dispensando-se
os repetidos) e um reclame sem figura de mulher, mas o qual oferece o serviço prestado por uma integrante deste gênero e que possui
aspectos simbólicos interessantes neste sentido. No entanto, dada a
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extensão do presente texto, uma pequena amostra será apresentada.
Para este texto foram escolhidos casos nos quais as mulheres aparecem desempenhando as principais funções às quais eram estimuladas
(como cuidadoras dos filhos e como cuidadoras dos lares, ou seja,
como cuidadoras de suas famílias como um todo). Na amostra da
pesquisa existem raras exceções (apenas dois casos), onde aparece
indicado o trabalho feminino fora do lar, contudo não serão abordados neste texto. Para saber sobre os mesmos, ver Lima et al (2014)
e Lima e Michelon (2015).
No primeiro grupo de reclames apresentados (Figura 01), os exemplos trazem como narrativa mães junto aos seus filhos. No primeiro
caso trata-se de um anúncio do medicamento Peitoral de Angico Pelotense, no qual se observa uma mulher dando as mãos para um menino
e para uma menina – seus filhos – já que o texto abaixo da ilustração
diz “– Mamãe! A chuva! Vamos ficar resfriados!”, prosseguido pela
resposta “– Não importa, meus filhos. Temos em casa o maravilhoso
Peitoral de Angico Pelotense. Para resfriado e tosses chronicas é um
remedio ideal”. Nota-se a mãe como responsável pelos filhos que,
mesmo numa situação adversa, na chuva, resolverá o problema no
interior do lar (considerado o prioritário espaço feminino) ministrando o uso do medicamento. Interpreta-se, neste caso, que além de
atribuir às mulheres o cuidado com seus filhos, embora a mãe esteja
na rua, o texto a induz para dentro de casa, para o mundo privado.
O segundo exemplo desta primeira dupla de reclames, novamente
com mãe e filhos, embora não se tratando de medicamento, propagandeia um refrigerador que é enaltecido pela sua importância nos
cuidados com a saúde devido a possibilidade de conservação de alimentos. Neste reclame há um texto como se fosse um depoimento de
uma mãe, exaltando a sua incumbência sobre a saúde dos filhos. Este
texto diz: “Preocupada com a saúde dos meus, que eu via ameaçada
pela deterioração dos alimentos, e precisando economizar tempo
e trabalho, de maneira a nada perder, guardando de um dia para
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Figura 11: Da esquerda para direita: reclames Galactogeneo, Peitoral de Angico
Pelotense e Refrigeradores General Electric. Fonte: Almanach de Pelotas 1915,
p.6; Almanaque de Pelotas, 1934, s.p., entre p. 60 e p. 61; Almanaque de Pelotas,
1934, p. 155. Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense

outro os alimentos não usados, recorri a um refrigerador G.E.”, e,
em outro trecho, “Como eu economizo agora tempo e dinheiro!”.
Nas entrelinhas, estão, ainda, outras leituras possíveis: mulher como
quem cozinha, quem cuida dos alimentos e que precisa ser econômica
evitando desperdícios.
A outra dupla de reclames (Figura 02) segue abordando a manutenção das mulheres no interior do lar de uma forma mais evidente,
através de ilustrações narrativas de atividades domésticas. Primeiramente tem-se uma propaganda da Grande fabrica á vapor de sabão
e velas F.C. Lang & Cº.. A ilustração está dividida em três planos,
encontrando-se no último deles uma tina d’água, à esquerda. Em um
segundo plano, no topo da composição e centralizada no quadro, se
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encontra uma mulher jovem com roupa delicada e avental, bem vestida e bem penteada, segurando na mão esquerda uma barra de sabão
e na mão direita uma peça de roupa molhada, indicando momento
de lavar roupas. O gesto da figura é suave, há um sorriso meigo e
um olhar tranquilo na face, mesmo durante um trabalho braçal. No
anúncio a fábrica lista todos os seus produtos em duas colunas, uma
dedicada às velas de cera e outra aos sabões e sabonetes e, abaixo, sabão
para fazer a barba. No entanto, possivelmente pela maior demanda,
a ilustração refere-se ao sabão e ao serviço que o emprega: atividades
inerentes ao lar e, por conseguinte, ilustrada por uma mulher.

Figura 11: Da esquerda para direita: reclames F.C. Lang & Cº.; lâmpada Philips
Arga/Buxton Guilayn Cº e Vassouras electricas / Buxton Guilayn Cº. . Fonte:
Almanach de Pelotas, 1914, p. 110; Almanach de Pelotas, 1921, p. 272.; 3 Almanach
de Pelotas, 1921, p. 301.. Acervo da Bibliotheca Pública Pelotense.
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O último exemplar deste grupo de imagens anuncia as vassouras elétricas da Buxton Guilayn Cº., o qual contém uma mulher
manejando o produto anunciado e, à direita, um texto exaltando a
novidade do mesmo. Este texto destaca as palavras “já chegaram as
vassouras electricas”, prosseguindo com “que vão reduzir o serviço
das donas de casa, tornando as suas casas mais hygienicas. Estas
vassouras não levantam pó, absorvem-n’o, assim como a todos os
detrictos”. Nota-se que a mensagem linguística se dirige, claramente, às integrantes do gênero feminino, colocando o serviço como
uma atividade a elas inerente.
Interessante notar novamente a mulher representada bem penteada e trajada impecavelmente, calçando, inclusive, sapato de salto. Este exemplo, além de trazer mensagem simbólica concernente
à construção do gênero feminino (mulheres executando as lidas
domésticas e obrigadas a serem belas e bem arrumadas), traz leituras, também, com relação ao produto especificamente, pois se uma
mulher com sapato de salto está a utilizá-lo indica a facilidade de
manuseio do mesmo.
Feitas estas breves análises, reflete-se que se debruçar nestes objetos pretéritos, buscando a compreensão de aspectos da sociedade não só daquele tempo, mas, também, do presente, justifica-se,
então, por estes objetos, estas peças gráficas, serem consideradas
como suportes para a memória, através das quais é possível reportar
a contextos específicos (LIMA, 2015). A partir destas peças gráficas
consegue-se depreender a idealização de papéis muito determinados
para as mulheres daquele contexto (geográfico, espacial e editorial,
ou seja, a quem direta ou indiretamente seria influenciada por sua
leitura). Do presente, então, resgatamos informações de um dado
passado e são construídos entendimentos sobre isto, bem como se
busca melhor entender como tais informações vem perpassando o
tempo e interferindo no presente.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como dito ao longo do texto, foi no período de maior pujança econômica da cidade que circularam os Almanachs de Pelotas. Contexto
de riqueza não só financeira, mas, também, cultural. Este cenário
era próprio às aspirações ao que era considerado como moderno naquela sociedade. Neste sentido, importa comentar que os produtos
anunciados nos exemplares aqui analisados convergiam para esta
aspiração. O medicamento, o refrigerador e a vassoura elétrica eram
todos elementos que permeavam o contexto moderno: os remédios
pela preocupação com a saúde, tão cara em um momento em que
inúmeras doenças se alastravam, dada as concentrações populacionais; já os eletrodomésticos representavam o novo, fundamental para
implementação daquele ideário tão auspiciado.
Os Almanachs, por si, também eram representativos desses anseios, enquanto artigos de leitura que disseminavam o conhecimento
e a cultura. Sabe-se, no entanto, que foi para uma parcela mais privilegiada da população que se dirigia a publicação. Logo, era para e
dessas mulheres que compunham essa parcela da sociedade que se
falava nos Almanachs. Embora rica, a cidade também era composta
por pessoas menos privilegiadas economicamente e culturalmente,
por mulheres que não podiam ficar em casa cuidando dos filhos e
executando apenas as tarefas domésticas, pois precisavam auxiliar no
sustento econômico familiar. Pelotas possuía um percentual grande
de mulheres no trabalho fora do lar (mais dados sobre isto podem ser
encontrados na tese que deu origem a este texto), mas pouco dessas
mulheres foi veiculado nos objetos investigados.
Como visto, o que compunha o conteúdo do periódico era justamente um ideal de mulher pautado nas ideias positivistas e castilhistas, enfatizando, justamente, seus papéis de mãe e de donas de
casa, preferencialmente no interior do lar. As narrativas dos reclames
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apresentados comprovam isto. É a mãe que tem a obrigação de cuidar da saúde de seus filhos; é a mulher quem executa as lidas do
lar, como cozinhar, lavar e varrer. Há que ressaltar, ainda, que todas
essas tarefas eram executadas sem haver descuido com a aparência, a
qual era sempre retratada de maneira impecável, tanto no penteado
quanto na vestimenta.
Assim, o primeiro grupo de reclames apresentou a mãe junto aos
seus filhos, enunciando aquela que era tida como a principal função
das mulheres naquela sociedade: a maternidade. Já o segundo grupo
de anúncios traz as mulheres executando atividades domésticas no
local que era considerado o seu espaço prioritário e por excelência.
Defende-se que os Almanachs de Pelotas e os seus reclames são
suportes de informação e, igualmente, de memória. Possibilitam,
através desses elementos, que registram e indicam um passado, o
desencadeamento da edificação de memórias. São artefatos usados,
no caso da presente investigação, para lembrar, buscando entender como eram usados como artifício nas estipulações da categoria
de gênero, lá naquele cenário e nos dias atuais. Ainda este foco no
passado busca refletir sobre como dadas estipulações reverberam
através dos tempos.
Por fim, entende-se que este trabalho pode contribuir para a compreensão de elementos simbólicos, tanto com relação às mulheres
(que mulheres eram aquelas que deram origem as mulheres de hoje?)
quanto com relação à compreensão da área do design gráfico, de
forma a amadurecer o seu conceito e as discussões que lhe permeiam.

N OTA S
Esclarece-se que se elegeu a utilização predominante da terminologia reclame,
pois mesmo que a palavra anúncio fosse também aplicada considera-se que a es1
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colha feita induz ao passado, de onde advém os objetos desta investigação. Além
disso, alguns autores, como Habermas (2003, p.222) e Trusz (2006, p.70), consideram que a publicidade comercial inicialmente foi assim designada (por volta
de 1820, na França) e, por isso, ainda assim conhecidos no período estudado.
Explica-se, ainda, que se optou pelo uso da palavra Almanach, com “ch”,
quando tratando-se do objeto desta investigação, por ser esta a grafia antiga
utilizada na maioria de suas edições. Somente em 1932 esta é modificada e passa
a ser escrita com “que”, Almanaque.
2
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1. INTRODUÇÃO
As diferenças até hoje notadas entre homens e mulheres são alimentadas pelo conceito de gênero, o qual pauta essas distinções baseado em
preceitos e convenções culturais e sociais. Nascer mulher ou nascer
homem já traz em seu bojo uma série de ideais comportamentais
e de maneiras de se inserir na sociedade, bastante mais evidentes
quando se trata de uma observação de elementos oriundos de um
tempo pretérito.
E são, justamente, de um tempo pretérito as peças gráficas analisadas neste texto, com vistas a buscar subsídios para melhor compreender aspectos ainda notórios no presente. Pretendeu-se analisar
quais fatores eram de maior predominância no início do século XX,
período no qual se enquadram os reclames que constituem os objetos
deste estudo, considerados como elementos de extrema influência
na construção dos citados preceitos e convenções. Embora a análise
se paute mais nos aspectos gráficos, é importante frisar que estes
elementos estão inclusos a um discurso publicitário, o qual, de acordo com Martins e Luca (2011, p. 150-151), é uma peculiaridade das
cidades modernas, articulado às novas necessidades da vida urbana
do início do século XX, constituindo subsídio fundamental para a
imprensa periódica do período.
Esses reclames observados integram edições dos Almanachs de
Pelotas e das revistas Illustração Pelotense, em anos em que são coincidentes, entre 1919 e 1927. Estabeleceram-se, nestas análises, comparações acerca das semelhanças em relações aos padrões promulgados
na época. O que era sugerido ou imposto como modelos de conduta
e comportamento para aquelas mulheres?
No entanto, não foram apenas os reclames que foram observados. Com intuito de nutrir de mais elementos a compreensão destes
modelos, foram utilizadas análises verbais (textos veiculados nas
edições) e visuais (através das ilustrações dos anúncios) acerca da re-
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presentação feminina. Os textos – representações mais explícitas dos
citados preceitos – foram apresentados primeiramente; já as imagens
– polissêmicas que são e, portanto, passíveis de diferentes análises
– apareceram posteriormente. Convida-se então o leitor para esta
viagem no tempo, para um tempo passado, para um contexto no
qual os binarismos de gênero eram bastante evidentes, focando-se
naquelas mulheres que eram fortemente idealizadas e estimuladas a
funções limitadas e específicas.
2. OS PERIÓDICOS E SUAS RELAÇÕES
COM O GÊNERO FEMININO
Os periódicos mencionados eram extremamente relevantes para a
cidade de Pelotas no início do século XX e, através da análise dos
mesmos, concluiu-se que o Almanach de Pelotas (editado entre os
anos de 1913 a 1935) possuía assuntos considerados próprios para o
público masculino naquela época, pois abrangia política, calendário
para agricultor, economia e afins. Já para a revista Illustração Pelotense
(veiculada entre os anos de 1919 e 1927) identificou-se como público
prioritário o feminino, pois trazia cartas de amor e textos relacionados
à moda, além de conter várias fotografias de mulheres, sendo elas
filhas ou esposas de senhores importantes na sociedade.
É importante destacar que embora se tenha concluído que o público majoritário dos Almanchs fosse o masculino, pode-se supor
que os editores sabiam que as mulheres liam e, logo, faziam uso da
publicação como uma ferramenta pedagógica para incitar comportamentos, ações e hábitos femininos, de forma a manter bem delimitado qual o papel da mulher e qual o papel do homem. Acerca
desta hipótese atribuída aos objetos deste estudo, Pedro (2009), em
suas investigações, conclui que estes discursos sobre as mulheres,
em publicações voltadas aos leitores masculinos, tinham a função
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de chamar a atenção para a indispensável manutenção das mulheres
nos seus “lugares”, garantindo, por sua vez, o espaço “conquistado”
pelos homens, sem ameaçá-los.
Convergindo para este mesmo ponto, a autora Peres (2002)
– que desenvolveu uma pesquisa que também teve Pelotas como
cenário – pondera que a maioria do material consultado por ela, nas
fontes primárias, era produzido por homens, sendo que, justamente,
eram recorrentes os conselhos e recomendações para as mulheres,
indicando como elas deveriam ser e agir nas suas funções de mães e
esposas, tal como aparece explícito nos Almanachs.
Assim, independente dos públicos “prioritários” em cada uma das
publicações analisadas, elas comungam discursos acerca do que era
considerado conveniente ao ser mulher naquele período. Além disso,
ambos periódicos também faziam uso de fotografias da cidade ou de
seus clubes, para ressaltar o avanço cultural que estava sendo alcançado. Fotografias de empreendimentos industriais, comércios, casarões
dos charqueadores e demais abonados da cidade, pavimentações,
instalações de água e esgoto, implementação de praças, os hospitais
e os teatros eram constantemente registrados, funcionando como
índices de uma cidade que progredia e se modernizava (LIMA , 2015).
Da saúde à cultura, das casas às ruas, tudo era motivo de exaltação
da prosperidade tão desejada para a cidade.
Para maior contexualização, traça-se, a seguir, um breve resumo sobre os periódicos. Primeiramente, o Almanach de Pelotas foi
um periódico anual que circulou em Pelotas entre os anos de 1913
a 1935, totalizando 23 edições. Alinhado à tipologia de publicação
a qual se inseria, trazia assuntos e temas variados, desde aqueles de
ordem prática até aqueles com cunho nitidamente de entretenimento.
Contava com poesias e crônicas, orientações sobre pagamentos de
impostos, horários de trem e etc. e, ainda, continha grande variedade de anúncios, os quais seriam os responsáveis por sustentar o
periódico, conforme se mencionou na introdução. O Almanach de
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Pelotas era categorizado por seções, como “Variedades, Informações
e Propaganda”, assim, LIMA (2015) comenta que este almanaque não
possuía uma ordem fixa sobre os assuntos abordados, embora houvesse essa categorização.
A publicação foi fundada por Dr. Antonio Gomes da Silva, Ignácio Alves Ferreira e Capitão Florentino Paradeda, grupo que se
fazia assinar por Ferreira & Cia. No ano de 1919, ocorreu mudança
na direção, a partir daí creditada como de cargo exclusivo do Capitão Florentino Paradeda (LIMA , 2015). No prefácio do ano de 1919,
há o seguinte trecho confirmando tal alteração: “Com a retirada de
seu sócio gerente Ignacio Alves Ferreira, esta empreza entrou em liquidação, sendo actualmente unico proprietario do Almanach de
Pelotas seu fundador e director Florentino Paradeda” (ALMANACH
DE PELOTAS , 1919, p.3).
Já a Illustração Pelotense era uma revista, de periodicidade quinzenal, que foi veiculada na cidade de Pelotas entre os anos de 1919 e
1927. Era de propriedade da família Echenique e editada pela Livraria
Universal. Tinha como objetivo a divulgação da vida na sociedade,
trazendo colunas sociais, além de contos, crônicas, poesias, textos
românticos e eventos teatrais (TABORDA, 2012). Conforme Michelon
(2001, p.46), a revista tinha por finalidade ter um alcance para além
dos limites da cidade, dando visibilidade à produção dos intelectuais
e literatos pelotenses, considerados de qualificada produção. O seu
primeiro editorial deixa clara a temática e as pretensões da publicação:
(...) além de dedicar-se ao meio literário a Illustração pretende tornar-se a revista do nosso mundo elegante. Para
isso procurará archivar pela photographia os mais importantes acontecimentos sociaes: festas publicas, cívicas,
religiosas, carnavalescas, literarias kermesses, bailes, concertos, exposições, reuniões elegantes, enlaces nupciais,
terão aqui o seu registro. E não se esquecerá a Illustração
de iluminar suas páginas com o retrato das nossas bellas
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e elegantes conterraneas, que para isso honrarem a nossa
revista com seu valioso consentimento.

Percebe-se que as duas publicações, os Almanachs e a Illustração,
em consonância, tinham por objetivo mostrar a cidade, a “(...)cidade
de alguns, evidentemente, que para alguns interessa: a cidade desejada. Imagens da cidade, dos seus fatos, dos seus homens e mulheres (os que faziam e participavam da vida social) (...)” (MICHELON,
2001, p.47).
Acerca das tipologias de publicação que se aborda neste texto,
tem-se que os almanaques eram documentos culturais associados
ao projeto civilizatório do ocidente, vistos como disseminadores do
conhecimento, capazes de alcançar os mais diferentes espaços geográficos, desde as cidades até os povoados mais distantes e rurais e, com
isso, levando à democratização das informações e a uma aproximação
de repertório entre as diferentes classes sociais e culturais (FERREIRA , 2001, p. 20). O alcance diversificado dos almanaques também
é considerado por Bollème (apud PARK, 1999, p. 52), pois, segundo
ela, eles conseguiam chegar a todos os sujeitos.
Já acerca da outra tipologia de publicação tratada, as revistas ilustradas, como a Illustração Pelotense, constituíram a grande febre do
século XX dentre os veículos impressos de comunicação. Segundo
esclarece Ramos (2007, p.47-48), desde fins do século XIX a revista
vinha se introduzindo no cotidiano da burguesia brasileira que se
via refletida nas páginas que compunham essas publicações. Eram
contemplados temas acerca dos aspectos da vida mundana, como
hábitos da vida social, cultural e política. Estes assuntos somados
foram ingredientes de um receita editorial de sucesso, a qual aplicada foi responsável pelo surgimento de muitas revistas de renome
e sucesso no país neste período, como: Revista da Semana (1900),
O Malho (1902), Kosmos (1904), O Tico-Tico (1905), Fon-Fon! (Rio
1907), Careta (1908), Illustração Brasileira (1909), Revista do Brasil
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(1916), Para Todos (1918), A Maçã (1922), Cinearte (1926), O Cruzeiro
(1928) e da Revista do Globo (1929) (CARDOSO, 2005; LIMA , 2010;
RAMOS , 2007)
Esses impressos – como as revistas ilustradas e os almanaques –
tipologias de publicações aqui observadas através de exemplares da
Illustração Pelotense e do Almanach de Pelotas, congregam textos e
imagens que concretizam discursos e concepções de mundo, carreando as mudanças impactadas no dia a dia dos sujeitos.
Foi, então, neste contexto propício que os meios impressos de
comunicação que se está a abordar se difundiram em Pelotas, sulino e
periférico município do Rio Grande do Sul (LIMA, 2010; MARRONI,
2008). Como comentado, essas publicações davam visibilidade aos
aspectos da vida cotidiana, dos hábitos, costumes e comportamentos
das pessoas daquele cenário; aspectos da vida cultural e social, dentre
os quais se enquadram as estipulações e normas de gênero, tema que
se aborda a seguir.
3. AS REPRESENTAÇÕES VERBAIS E VISUAIS
SOBRE O GÊNERO FEMININO
Como dito, a revista Illustração Pelotense apresentava textos para as
mulheres, com a intenção de padronizar o gênero feminino, criando
estereótipos. Nesse período de circulação do periódico, Del Priore
(2013) comenta que as mulheres aspiravam ser aquela “mulher perfeita”,
a qual sustentaria um corpo magro, pele branca e cabelos claros, por
exemplo. Indicativo da afirmação da autora, encontrou-se na Illustração
Pelotense o trecho a seguir, que aborda o padrão de beleza estipulado:
Uma dama, feia como todos os demonios lamenta-se a
uma sua amiga que é bem formosa : Ah ! minha querida !
Como eu seria feliz si visse um homem a meus pés.
- Pois é bem facil... – Como ?
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- Chama um cirurgião calista.
(LLUSTRAÇÃO PELOTENSE , n.8, 1920, p. 4.).

Este fragmento, além de explicitar as qualidades feiura e beleza
(sendo a segunda o elemento necessário para conquistar um homem),
também evidencia que os predicados da formosura deveriam estar
em todos os detalhes, inclusive, nos pés. Ora, está claro o estímulo
ao belo, bem como está claro que a beleza não seria um ideal para
satisfazer a própria mulher, mas sim, para encantar aos homens.
Esta constatação vai ao encontro do que reflete Bourdieu (2014),
ao constatar que a construção dos corpos socialmente é fomentada
por dois lados, tanto através do olhar/percepção próprio sobre si
mesmo, quanto do olhar/percepção do outro. O autor destaca que,
no caso das mulheres, as suas experiências são ancoradas no corpo-para-o-outro, ou seja, elas são vistas como objetos simbólicos, objetos
a serem olhados pelos outros, objetos bonitos, disponíveis. Assim,
as mulheres são colocadas em constante dependência dos outros/
homens/dominantes, até mesmo para construir sua identidade. Ser
mulher é ser-percebido pelo olhar masculino ou por um olhar doutrinado pelas categorias masculinas (LIMA , 2015).
Ainda sobre as promoções verbais da beleza, agora associado à
publicidade, veiculado no Almanach de Pelotas de 1917, há o texto do
anúncio da loja “A Torre Eiffel” (Figura 1), a qual se promovia como
“casa de fazendas, modas, novidades e perfumarias. Constantemente
recebe da Europa os últimos modelos em trajes para senhoras” e, além
disso, referenciava que “tem sempre em stock os celebres preparados
de belleza de Mme. Selda Potocka, pois a belleza da pelle é um dos
melhores predicados da formosura da Mulher”. Nota-se a moda e
os cosméticos sendo destacados como aliados das mulheres em busca da beleza, onde, mais uma vez, o adjetivo “formosura” aparece
(LIMA , 2015).
Inúmeros eram os incentivos à beleza e, em anúncios, esta era
prometida, muitas vezes, através do uso de cosméticos. O caso acima
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é um exemplo encontrado nos Almanachs de Pelotas e, a seguir, casos
localizados na Illustração Pelotense. Estes anúncios sobre produtos
feitos para o corpo feminino trazem mensagens similares às dos trechos encontrados em textos provenientes do conteúdo editorial que
aqui se transcreveu. Na figura 2, a seguir, é possível notar a elegância
da mulher representada, trajando um belo vestido esvoaçante, sapato
de salto alto e bico fino e cabelos arrumados impecavelmente. Ela
tem uma pose e um olhar levemente sensuais e o vestido revela partes
discretas do seu corpo. Ela porta o ideal de beleza que era promovido,
predicado alcançável através do uso do produto, o pó para o rosto,
que ela graciosamente segura em suas mãos.

Figura 1: Reclame
A Torre Eiffel. Fonte:
Almanach de
Pelotas 1917, p.18.
Acervo da Bibliotheca Pública
Pelotense
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Figura 2: Reclame Pó Graseoso
Mendel. Fonte:
Illustração Pelotense, 1920, p.15.
Acervo Bibliotheca
Pública Pelotense.

Reforçando o conteúdo imagético, a mensagem verbal do anúncio
traz que o produto “não só captiva as damas por sua esquisita fragancia, como também imprime ao rosto uma frescura encantadora”.
Estas eram as representações das mulheres tidas como “encantadoras”:
belas, delicadas, meigas e preocupadas com a aparência.
Em outro anúncio do mesmo periódico (Fig.3), também abordando a beleza, é notável a ênfase que ele acrescenta em seu slogan:
“quereis ser bela? Desejais possuir a Eterna Belleza?”. Nota-se, novamente, o quanto a pele era um predicado importante para alcançar
o ideal de beleza pregado, pois o anúncio prossegue com o seguinte
conteúdo verbal: “Para terdes a epiderme completamente sã, a cutis
vellutinea, isenta de saradas, cravos, rugas, espinhas, signaes de bexiga,
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asperezas e manchas de qualquer natureza – deveis sempre usar o
creme preferido pelas GRANDES ARTISTAS , sempre adoradas pelo
publico extasiado perante a belleza da mocidade perpetua.(...)”. Neste
trecho fica bastante evidente o fato ponderado por Bourdieu (2014)
sobre a mulher ser tida como um objeto – necessariamente em consonância com ideal de beleza apregoado – a ser observado pelos outros.

Figura 3: Reclame
creme Anti-Echymosis “Faral”.
Fonte: Illustração
Pelotense, 1921,
p.20. Acervo Bibliotheca Pública
Pelotense.

Diferentemente dos casos anteriores, este reclame apresenta o
retrato de uma mulher, representante de todos os predicados anunciados pelo uso do creme Faral. Novamente uma mulher considerada
bela, com pele unifome e cabelo bem penteado. O olhar é meigo e
penetrante, parecendo persuadir o leitor. Um aspecto interessante
acerca do uso de uma fotografia no reclame é, talvez, tornar mais
plausível e factível os efeitos do produto, dada relação da fotografia
com a ideia de realidade e de atestado de um fato
Como viu-se, nestes três exemplos, a cútis feminina é enfatizada.
Isto deve-se porque o ideal de beleza estava ligado a uma aparência
saudável, representadas em reclames através da pele lisa e uniforme,
bem como lábios e bochechas vermelhos e rosados. Tendo em vista

OBSE RVAÇ ÃO DA R EPR ES ENTAÇÃO DO GÊN E R O F E M I N I N O

92

que estes casos foram impressos somente em preto, tais aspectos não
puderam ser representados. Corroborando o observado nestes exemplares, Machado (2007) enfatiza que naquele período nada enfeava
mais as mulheres do que uma pele de cor pálida, com cravos, espinhas
e outras erupções.
Os casos observados são uma amostra do quanto a beleza e,
também, a moda eram interesses vigentes para as pelotenses do
período, sendo que a inspiração vinha do Rio de Janeiro e da Europa, principalmente França, país referência para a cidade. Na
época, modistas francesas estabeleceram atividades em Pelotas
e obtiveram sucesso, pois, segundo Peres (2002, p.62), “uma cidade de tamanha riqueza e de uma intensa vida social exigia das
mulheres da elite que acompanhassem as tendências modernas
de beleza e vestuário”.
Ser bela e arrumar-se impecavelmente (trajes, cabelos, maquiagem), ou seja, questões relacionadas à boa aparência, eram requisitos
para a mulher que queria ser uma esposa ideal, sendo que naquele
período, talvez este fosse o principal auspício promulgado e, também,
desejado pelas mulheres e, se assim não fosse, elas não viam muitos
meios para um caminho diverso. Segundo Del Priore (2013), boa
aparência e beleza eram tidas, inclusive, como obrigações femininas (LIMA , 2015). Observa-se, justamente, nas figuras 2 e 3, a ênfase
nos padrões de beleza, ilustrando a mulher de classe alta, elegante e
bem vestida.
Sendo a beleza considerada como um atributo fundamental para
aquelas que queriam casar e conquistar o posto de boas esposas, são
também inúmeros os aconselhamentos relacionados ao casamento e
ao papel de esposas e mães de família. Este era geralmente organizado
pelas escolhas do seu pai, escolha a qual elas deveriam se submeter,
pois a mulher que não constituísse família causaria má impressão.
Elas, então, deveriam se empenhar nesta direção, com inúmeros ditames neste sentido, como vê-se nos trechos a seguir.

OBSE RVAÇ ÃO DA R EPR ES ENTAÇÃO DO GÊN E R O F E M I N I N O

93

Agora quanto ás mulheres :
Fazei tudo para conservar a vossa beleza e graça.
Procurai sempre um marido que vos seja superior em espirito e illustração ; a sua palavra vos exaltará, o seu talento
vos fará experimentar as mais puras alegrias.
Conservai-vos sempre moças; arredai para longe de vós
sombras e as tristezas, e alegrai-vos do dia de hoje lembrando-vos que o amanhã é incerto.
Fazei de vossa casa um pequeno paraíso e deixai-vos
ficar nelle.
E ahi temos uns conselhos, para que a felicidade e paz
domestica sejam relativamente completas.
Quem seguir taes conselhos conseguirá fazer da vida um
paraíso terrestre.
(ILLUSTRAÇÃO PELOTENSE, n.8, 1920, p. 3.)

Desde muito cedo as mulheres eram talhadas a desejarem serem
esposas e, além disso, alcançarem o posto de esposas ideais, as quais
eram responsáveis pela sustentação do matrimônio. Segalin (2010), a
partir de seus objetos de pesquisa, vê o casamento como algo incitado
pela sociedade, pois o mesmo era considerado a base da organização
social e o responsável por exercer controle e manutenção da submissão
das mulheres. Por este motivo, as mulheres que não concretizassem o
matrimônio não eram bem vistas, pois não desempenhavam o papel
social atribuído a elas. A estas, as intituladas solteironas, mal-amadas,
eram imputados os seguintes adjetivos considerados os responsáveis
por tal situação: velhas (acima dos 30 anos de idade), feias, pobres e
carrancudas. No entanto, não era, com certeza, essas mulheres que
os Almanachs e a Illustração mostravam, pois as mulheres, em suas
páginas, aparecem representadas como belas, jovens, sorridentes e,
ao que se pode perceber, integrantes de classes sociais dos setores
médios para cima (LIMA , 2015).
Assim como a transcrição acima, da Illustração Pelotense, alguns
textos dos Almanachs também tratam dessa obrigação, conforme
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os textos que seguem. O primeiro deles, publicado no ano de 1916,
intitulado “Maximas de uma Dama”, além de o título indicar quem
deve cumprir determinadas atitudes para conseguir um marido, traz
aspectos sobre o matrimônio e o amor (o qual não deve ser manifestado pelo homem). O texto parece indicar a vontade dos homens
casarem em qualquer idade, logo, as mulheres que não conseguissem
casar seria por não cumprirem as máximas indicadas e não se submeterem a determinadas coisas, incluindo violência, conforme grifado.
Em que edade os homens preferem casar-se? Em cada periodo dos 20 aos 80 annos, eis, em cada 5 annos, qual o
numero de matimonios: dos 20 aos 25 annos, 21 matrimonios; dos 25 aos 30 annos, 95 matrimonios; dos 30 aos 35
annos, 138; dos 35 aos 40 annos, 147; dos 40 aos 45 annos,
122; dos 45 aos 50 annos, 40; dos 50 aos 55 annos, 43; dos
55 aos 60 annos, 34; dos 60 aos 65 annos, 19; dos 65 aos
70 annos, 5; dos 70 aos 75 annos, 3; dos 75 aos 80 annos...
meio matrimonio. Isto é uma estatistisca norte-americana.
Como se vê, é-se forçado a constatar uma certa tardança,
que não póde lisongear as moças norte-americanas. E tal
estatística permite ainda uma observação profunda: “Os
bailes e os Theatros são ambientes hostis á busca de um
marido, porque na edade em que mais se dança, menos o
homem procura mulher para se casar.” Esta sentença é de
miss Elena Toreld, que acaba o seu interessante artigo com
as seguintes máximas: [...] (A) Mulher e marido fazem
lembrar aquelles dois soldados inimigos que se agarraram
mutuamente e cada um se julgava prisioneiro do outro.
[...] (B) Só há um meio seguro para deixar a mulher: é
ser abandonado por ella. [...] (C) A maior prova que um
homem póde dar do seu amor é não manifestar. [...] (D)
Já não é necessario mais bater numa mulher com uma
flôr, basta bater-lhe com uma bengala. [...] (E) Se fores mulher, lembra-te que teu marido tem coração, mas
não tem esqueças que tambem possue um estomago. Se
tratares bem este, acabarás por conquistar-lhe o coração.
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[...] (F) Não odeies tua sogra; recorda-te de que teu marido
amou-a antes de te amar. [...] (G) Que é o amor?.... O amor
é o momento, é a ligeireza, a volubilidade, a incontinencia,
o debil fogo que arde para extinguir-se e tornar a reapparecer com o suspiro, o olhar ou o sorriso da primeira mulher
que passa. (Maximas de uma Dama. ALMANACH DE
PELOTAS, 1916, p. 84, grifo nosso)

Em outro texto, referente à edição do Almanach de Pelotas de
1923, intitulado “Os dez mandamentos da mulher casada”, há inúmeros ditames para as conformações/manutenções dos papéis de
gênero, conforme segue:
[...] foram feitos por uma senhora americana. 1. Evita a
primeira discussão, mas, uma vez iniciada, não desanimes,
e fala de maneira que teu marido fique vencido e que
assim o sinta. [...] 2. Não te esqueças que casaste com um
homem, não com um Deus. Não estranhes, pois, os seus
defeitos e as suas imperfeições. [...] 3. Não o aborreças
pedindo-lhe dinheiro. Procura não exceder a quota mensal
que foi fixada. [...] 4. É possivel que teu marido não tenha
coração. Mas em todo caso não terá falta de estomago,
mais ou menos são. Farás bem em conserva-lo com boa alimentação. [...] 5. Não pronuncies, nas discussões sempre a
ultima palavra. Isso o lisongeará e a ti não prejudicará. [...]
6. Lê nos jornaes mais alguma coisa do que os annuncios
matrimoniaes e mortuários, para falares com elle coisas
que o possam interessar. [...] 7. Sê sempre delicada com
elle; lembra-te de que quando elle era teu noivo, o consideravas como um ser superior; não o desprezes agora. [...]
8. Deixa-o acreditar muitas vezes que é mais intelligente
que tu, isso o lisongeará. [...] 9. Se é intelligente, sê para
elle uma amiga; se é tolo procura eleval-o junto a ti. [...]
10. Respeita os seus Paes, principalmente sua mãe, a qual
elle amou antes de ter te amado. (Os dez mandamentos da
mulher casada. ALMANACH DE PELOTAS, 1923, p.45)
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A questão da dependência financeira também é explicitada acima, restringindo-se à mulher burguesa, cuja habilidade e obrigação
era saber administrar a quantia passada a ela pelo esposo (PERROT,
2012). Os papéis firmavam o homem como o detentor do dinheiro,
obtido pelo seu trabalho remunerado. As funções úteis destinadas às
mulheres se inscreviam como prendas domésticas – como cozinhar
e manter o esposo adequadamente alimentado, como descrito em
alguns ditames acima – as quais, segundo Del Priore (2013), eram
consideradas as competências diferenciais para as esposas exemplares.
Por mais que as mulheres se esforçassem para alcançar e se submetessem ao patamar de esposas ideais, muitos textos as tratavam
como aquelas que faziam de seus maridos seres humanos infelizes,
indicando que os homens não gostavam de casarem-se, sendo o matrimônio, para eles, algo como uma penitência. Sobre isto, Del Priore
(2013) menciona que a ideia de casamento voltado para a felicidade
era somente das mulheres e, logo, elas deveriam se sentir gratas e
satisfeitas por seus deveres de donas de casa, mães e esposas. O fato
de o casamento ser considerado algo penoso para os homens aparece
em forma de piada no trecho abaixo:
Um rapaz que ia casar foi ao confessor. Este lhe ouviu,
com toda atenção, a exposição das faltas commettidas.
Após deu-lhe a absolvição.
- Mas meu padre, diz o moço, vós não me impondes, nenhuma penitencia ?
- Tu não me disseste que ias casar ?
(ILLUSTRAÇÃO PELOTENSE, n.13, 1920, p. 15.)

Esta ideia de penitência do casamento também é ironizada na
próxima transcrição:
Em uma sessão de espiritismo, uma senhora em dialogo
com o espirito de seu marido, por um intermédio de um
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valente medium:
- Estás ahi ?
- Sim.
- E és feliz, meu João ?
- Muito !
- Mais do que quando vivias a meu lado ?
- Muito mais.
- E onde estas ?
- Nas profundezas do inferno !
(ILLUSTRAÇÃO PELOTENSE, n.8, 1919, p. 2.)

O que se pode inferir através destes exemplos acerca do casamento é que a vontade (quiçá necessidade) de casar era feminina, não
sendo um desejo dos homens, dadas as piadas e ironias sobre este
assunto pela ponto de vista masculino. Isto enfatiza ainda mais o
quanto as mulheres, então, deveriam se empenhar para conseguir
um casamento, pois delas dependeria o convencimento para este
ato indesejável para os seus futuros esposos. Se conseguir casar era
difícil, talvez fosse considerado mais difícil manter o matrimônio.
Daí a outra ênfase – já dentro da relação conjugal – de a mulher ter
de ser aquela considerada como esposa ideal. Como já apontado,
a esposa ideal incluiria cuidar bem do marido e dos filhos e, por
conseguinte, zelar pelo lar, através das atividades e lidas domésticas
e sendo a responsável pela harmonia deste espaço. Dependendo
essencialmente das mulheres os afazeres da casa, muitos são os reclames que as retratam nesta conjuntura.
Na Figura 4, abaixo, está o reclame da empresa Buxton Guilayn
Cº , o qual propagandeia um ferro de passar roupas. Nele está contida
a fotografia de uma mulher passando roupa, a qual, mesmo fazendo
uma tarefa, tem feição e penteado semelhante àqueles contidos nos
exemplares de produtos de beleza. Ou seja, uma mulher bonita e com
aparência bem cuidada. A mulher também está com um avental,
evidenciado o seu papel de dona de casa.
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Figura 4: Reclame
ferro de passar
roupas Buxton
Guilayn Cº. Fonte:
Illustração Pelotense, 1920, p.2.
Acervo Bibliotheca
Pública Pelotense.

Embora os Almanachs de Pelotas incorporem reclames que representem as mulheres nas lidas domésticas, o último exemplo apresentado, assim como o caso acima, foi retirado da revista Illustração
Pelotense. Optou-se por tal escolha pelo fato de que muitos dos casos
dos Almanachs já foram tratados em outros textos, inclusive em um
que congrega o presente livro. Destaca-se, no entanto, que o mesmo
clichê presente no anúncio do produto abaixo, na Illustração, foi encontrado nos Almanachs, para o mesmo artefato e empresa. A Figura
5 anuncia as vassouras elétricas da Buxton Guilayn Cº., a qual contém
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uma mulher manejando o produto anunciado e, à direita, um texto
exaltando a eficiência e facilidade no seu uso. A parte inicial deste
texto traz o seguinte: “Milhões de mulheres conhecem a conveniencia
dos varredores electricos por sucção – o unico systema que realmente
reduz o trabalho ao minimo esforço, e torna a limpeza eficiente. (...)”.
Nota-se que o trecho “Milhões de mulheres” está grifado, deixando
evidente a quem o produto se direciona.
Figura 5: Vassouras electricas /
Buxton Guilayn Cº.
Fonte: Illustração
Pelotense, 1920, p.1.
Acervo Bibliotheca
Pública Pelotense.
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Interessante notar novamente a mulher representada bem penteada e trajada impecavelmente, calçando, inclusive, sapato de salto. Como na Figura 4, traja avental. Este exemplo, além de trazer
mensagem simbólica concernente à construção do gênero feminino
(mulheres executando as lidas domésticas e obrigadas a serem belas
e bem arrumadas), traz leituras, também, com relação ao produto
especificamente, pois se uma mulher com sapato de salto está a utilizá-lo indica a facilidade de manuseio do mesmo.
Nestes dois últimos reclames – nos quais as mulheres aparecem
executando trabalhos domésticos, ambas bonitas e bem arrumadas
– talvez o maior destaque deva ser dado, justamente, às feições destas
mulheres. As mesmas apresentam um olhar tranquilo e delicado,
sendo que a primeira esboça, inclusive, um sorriso. Ou seja, através
de seus rostos, depreende-se que elas não só estão apenas desempenhando as funções narradas, elas estão, além disso, satisfeitas e bem
conformadas com estas.
A partir deste recorte de amostras, tanto verbais (em textos editoriais e dos próprios reclames), quanto visuais (com narrativas de
ações através de ilustrações ou fotografias), visou-se a problematizar
as normas de gênero impostas, destacando algumas das estipulações
imputadas ao ser feminino idealizado do início do século XX.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mulheres preocupadas com a beleza, mulheres que queriam casar
e mulheres/esposas ideais foram os principais qualitativos demonstrados através dos exemplos (verbais e visuais) oriundos de duas
publicações pelotenses do início do século XX: Almanach de Pelotas e Illustração Pelotense. Uma com um público leitor prioritário
masculino, outra com o feminino; porém, ambas, com discursos
muito semelhantes acerca da construção do ser feminino do período.
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Embora tenha-se apontado, principalmente, aspectos concernentes
às mulheres, deve-se relembrar que a construção de gênero é comparativa e composta de binarismos. Mulheres loucas pelo matrimônio
e homens desdenhando tal instituição. Mulheres responsáveis por
toda égide que congrega o lar e homens destinados ao trabalho fora
dele. Um que faz algo por exclusão daquilo que é o outro.
Com base nas pesquisas feitas através dos periódicos, pode-se
notar a forte presença da figura feminina, porém representada a partir
de um estereótipo ligado a uma obrigação com a beleza e bastante
limitador em termos de tarefas a elas estimuladas. Apresentam-se
mulheres entusiasmadas a realizar suas tarefas de donas de casa, a
casarem e a terem filhos, sendo citada, em alguns casos, inclusive a
violência, se não cumprissem essas responsabilidades.
É possível também observar os padrões de comportamento, beleza
e postura impostos para o gênero feminino, questões ainda presentes
nos dias atuais, levando à compreensão de que, embora se esteja a falar
de um passado longínquo, seus efeitos em muito ainda permanecem
no presente. Assim, entende-se a necessidade de se estudar o passado
para melhor compreensão do que hoje ainda ocorre, e que dadas
ações e dados moldes de comportamento estimulados são capazes
de perdurar por séculos e trazer prejuízos para as mulheres que se
constroem hoje.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo visa a apresentar os resultados parciais de uma investigação
inserida no Projeto de Pesquisa Memória Digital - Digitalização da
coleção completa do Jornal Diário Popular - vinculado aos cursos de
Design Gráfico e Design Digital do Centro de Artes da Universidade
Federal de Pelotas. O jornal Diário Popular foi escolhido como fonte
da pesquisa por estar em circulação de forma quase ininterrupta
desde 1890 até os dias atuais e por sua acessibilidade graças à parceria
com a Bibliotheca Pública Pelotense – e de um convênio firmado com
a mesma. Essa entidade detém todo acervo do periódico, totalizando 129 anos de história. Com este estudo pretende-se analisar parte
dos anúncios divulgados pela empresa The Rio Grandense Light and
Power Syndicate Limited no Diário Popular nos anos de 1936 e 1937.
Para atingir os objetivos gerais e específicos desta pesquisa foi primordial a aproximação com a fonte, coletando informações vitais para
a viabilidade e continuidade dessas possibilidades investigativas. Esta
segunda fase da coleta começou no quarto bimestre do ano de 2016 e
teve como objetivo investigar os aspectos da Memória e da História das
Artes Gráficas em Pelotas, além dos discursos de modernidade inseridos
em anúncios que agregam ilustrações ao universo da energia elétrica.
A empresa analisada, The Rio Grandense Light and Power Syndicate Limited, foi distribuidora de energia elétrica em Pelotas por
mais de 50 anos no século XX. Registrada em Londres em 1912, foi
responsável pela iluminação pública pelotense a partir de 1914 e pelo
fornecimento de energia aos bondes da cidade no ano seguinte (DE
LEÓN, 2012). Foi adquirida pela American & Foreign Power Company em 1930 e revertida à União em 1964. Porém, apenas em 1966
encerrou suas atividades e a Companhia Pelotense de Eletricidade,
uma subsidiária da Eletrobrás, assumiu as instalações (AXT, 1995).
Durante seu desenvolvimento, a Light and Power conseguiu atingir
uma potência instalada de 3150 kW (FERREIRA , 2012).
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Neste artigo irá se expor as estratégias gráficas e discursivas utilizadas por tal organização que auxiliaram a criar um senso de modernidade para a cidade de Pelotas-RS.
2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada teve um viés qualitativo e se estabeleceu
como exploratória por proporcionar uma maior familiaridade com
a temática abordada. Assim, para a investigação ser elaborada, foi
realizada uma pesquisa documental que, segundo Gil (2008, p.51),
“vale-se de materiais que não receberam ainda tratamento analítico,
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa”. Para o desenvolvimento deste artigo, foi escolhido como
recorte temporal a produção de anúncios publicitários da The Rio
Grandense Light and Power Syndicate Limited publicados no Jornal
Diário Popular entre 24 de Janeiro de 1936 a 31 de dezembro de
1937. Este recorte temporal foi estabelecido, pois o estudo, até este
momento, já rastreou o período anterior de atuação de tal empresa.
Para um melhor desenvolvimento e percepção do estudo, foi criado um registro on-line de consulta e inserção de dados, contendo (1)
o título do anúncio; (2) a página na qual se encontrava e (3) a data de
publicação. Tal medida serviu como auxílio na visão geral dos dados
coletados e também para fatos específicos – que serão detalhados
posteriormente. Em amplitude geral, foi constatada a presença de
447 anúncios publicados no período de análise – incluindo as propagandas inéditas com suas devidas repetições de publicação. Dentre
as inéditas, encontrou-se um total de 41 anúncios. Em relação aos
resultados obtidos, os reclames obtiveram uma média de 11 repetições
no periódico e um tempo de veiculação de 21 dias até que um novo
anúncio fosse divulgado ou, como muitas vezes acontecia, mais de
um modelo de propaganda era divulgado ao mesmo tempo.
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Para este artigo optou-se por uma amostra intencional dos dados
(GIL , 2008), sendo assim foram criados critérios de seleção para a
investigação daquelas propagandas que se destacaram dentre algumas categorias que se pretendia discutir neste momento – como a
categoria modernidade.
O primeiro quesito de exclusão foi relacionado ao tempo de veiculação, eliminando todos os anúncios que foram veiculados em
um número de dias inferior ou igual a 21 (ver Tab.1), diminuindo o
universo de 41 anúncios para uma amostra de 11 publicidades possíveis de análise. Logo após, o requisito de estar acima da média do
fator de quantidade foi utilizado, eliminando dois anúncios que não
obtiveram mais de 11 repetições no jornal Diário Popular. Por fim,
observou-se a relevância da periodicidade, retirando duas publicações
– por não se destacarem na frequência de anúncios entre as edições.
Com isso, chegou-se a um total de sete anúncios a serem estudados
nessa fase da pesquisa, totalizando 17% de anúncios inéditos.

Tabela 1: Anúncios selecionados para análise.

Título do
Anúncio

Tempo de
Veiculação
(dias)

Quantidade
de repetições

Periodicidade
(relação entre
repetições
e tempo de
veiculação)

É um prazer
preparar
rapidamente

38

27

1, 4

Solte minhas
mãos!

28

16

1, 8

Para uma Nova
Era–uma Nova
Sabedoria

57

31

1, 8
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Título do
Anúncio

Tempo de
Veiculação
(dias)

Quantidade
de repetições

Periodicidade
(relação entre
repetições
e tempo de
veiculação)

Eu fiz este
progresso!

54

25

2, 2

Para traz seu
moço

69

31

2, 2

Ali começo eu

50

12

4, 2

Veja porque
o “Estudaluz”
protege seus
olhos

80

15

5, 3

Fonte: Dados da pesquisa

Com base nesses dados apresentados, associados às teorias relacionadas ao campo da Memória e da História do Design, destaca-se
que esses foram os percursos metodológicos transcorridos até este
momento para atingir algumas problematizações que serão apresentadas a seguir.
3. SR. KILOWAIT – A MASCOTE

Durante a coleta de dados, detectou-se, na maioria dos reclames da
Light and Power, a presença de um personagem denominado Sr. Kilowatt. Trata-se de um ser de forma humanoide com sua estrutura
corporal constituída por raios, contando ainda com uma lâmpada em
seu nariz e por tomadas no lugar de suas orelhas. A mascote simpática
e rica em feições – em especial ao compararmos essa ilustração com
as demais impressas por outras empresas na mesma época no jornal
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Diário Popular – demonstra o apelo ao lúdico adotado pela empresa,
além de atuar como instrumento no discurso de modernidade no século XX – como já amplamente debatido por Neves e Martins (2016).
Para Perez (2011) as mascotes conseguem personificar e dar rosto
à marca, já que despertam uma identificação imediata e eficiente dos
consumidores, sendo uma ferramenta muito eficaz, pois:
[...] mascote remete à figura de pessoas, animais ou coisas consideradas capazes de trazer ou de proporcionar
sorte e felicidade. [...] o objetivo principal da utilização
da mascote é o de humanizar a marca. Normalmente são
animaizinhos (reais ou criados, desenhados) que possuem
vida própria, têm sentimentos e participam do cotidiano
humano (PEREZ , 2004, p.94).

Após esta breve explanação sobre a personagem principal dos
anúncios divulgados pela empresa, parte-se agora para apresentar
algumas das propagandas analisadas, destacando alguns pontos de
interesse para esta investigação.
Na Fig.1, o anúncio acompanha três ilustrações diferentes: a mascote da companhia, um monjolo — antigo representante da força
motriz de acordo com a propaganda — e um ambiente industrial em
último plano, identificado pelo seu estilo arquitetônico. É possível
constatar, nessa última imagem descrita, a presença de fios de energia elétrica instalados pelo cenário, demonstrando as implantações
tecnológicas da Light and Power, como evidenciado ao ler os dizeres
“Eu fiz este progresso!” em destaque na composição. Para auxiliar no
desenvolvimento da narrativa, Sr. Kilowatt ainda declara realizar tudo
que a indústria requer e se coloca no texto com o papel de “symbolo
da electricidade” e “grande estimulado da nossa riqueza”. Além disso,
o texto complementar destaca:
Eu fiz este progresso! [...] O Monjolo, movido á agua,
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lhamento, simples, mas pouco productivo, de que a humanidade dispunha então. Hoje, eu realizo tudo quanto
a industria moderna requer, de maneira cabal e efficiente.
Sou o grande estimulador da nossa balança economica!
Sou o Sr. Kilowatt, symbolo da electricidade (JORNAL
DIÁRIO POPULAR , 1936).

No próximo anúncio (ver Fig. 2), a ilustração apresenta o Sr. Kilowatt à esquerda em uma posição de agachamento com seu olhar
direcionado às algemas que prendem seus braços e, em segundo plano, uma residência com vegetações em seu entorno dando indicação
do foco do anúncio, qual seja: o ambiente doméstico.

Figura 1:
Anúncio
“Eu fiz este
progresso!”da The Rio
Grandense
Light and
Power Syndicate Limited.
Fonte: Jornal
Diário Popular, 1936, p.6.
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Figura 2:
Anúncio “Solte
minhas mãos!”da
The Rio Grandense Light and
Power Syndicate
Limited.
Fonte: Jornal
Diário Popular,
1937, p. 6.

O lado direito da composição, por sua vez, é destinado ao auxílio textual que está contido em um papiro. O anúncio é claramente
destinado ao gênero feminino ao considerar a chamada que antecede o texto: “Minhas senhoras”. Em seu conteúdo textual, reforça a
economia proporcionada pelo Sr. Kilowatt afirmando como pode
poupar horas de trabalho para a dona de casa, trazendo uma lista de
funções que exercerá a fim de dar praticidade ao lar – como conservar
e aquecer os alimentos; possibilitar o uso do rádio e garantir banhos
quentes. Percebe-se que é uma comunicação voltada para a gestora
do lar nesse período, e que poderia, muito provavelmente, influenciar
na aquisição do serviço. A chamada da propaganda “Solte minhas
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mãos!...” que possui um destaque hierárquico, no topo do anúncio,
se relaciona com o final do texto que incentiva que as consumidoras
não deixem o Sr. Kilowatt de braços cruzados – já que ele é um criado
elétrico que não precisa de férias e que exige poucos encargos pelo seu
serviço – como é possível verificar no texto em destaque:
Solte minhas mãos! [...] É realmente verdade que sou o
criado mais barato que poderão contractar. Por algumas
centenas de reis diarios, posso fazer tantas coisas em suas
casas, que poupar-lhes-ei, semanalmente, horas de trabalho e do seu tempo, tornando suas casas um brinco e, mesmo, agradáveis. Aquecerei agua para o banho; Torrarei o
pão; Ferverei e esquentarei o leite; Farei o café; Conservarei
os alimentos; Lavarei a roupa; Aspirarei todo o pó; Encerarei os assoalhos; Farei funccionar o ventilador; Trar-lhe-ei
distrações pelo rádio; Illuminarei toda a casa; Embellezarei
sua casa. Não me deixem ficar de braços cruzados e sim
façam uso de toda a actividade desde seu criado electrico,
porque, chova ou faça sol, no inverno ou no verão, durante
o dia ou á noite, poderão contar commigo para servi-las
bem. Não solicito férias, não exijo nenhum dia de sahida
e o que peço pelo meu serviço é, na verdade, muito pouco
[...] ( JORNAL DIÁRIO POPULAR , 1937).

Neste anúncio, assim como em grande parte do material publicitário da empresa analisada, percebe-se que a publicidade vai desempenhar esse papel de mostrar aos consumidores uma necessidade
não atendida – ou mesmo de criar necessidades. Até esse momento,
pelo que se pode perceber e por meio da história, sabe-se que o gênero feminino ficava encarregado de todas as atividades do lar. Pelo
texto, a empresa dá a entender que em alguns lares a dona da casa
contava com uma empregada – para quem deveria dar dias de folga;
mostrando que a energia elétrica teria o atributo de trabalhar 24 horas
por dia, sem folga.
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Também é importante destacar que a pesquisa maior que originou
este artigo vem se debruçando sobre a História da Publicidade e a sua
importância para um impresso como o jornal objeto desta investigação: o Jornal Diário Popular. Dentre as discussões estabelecidas, a
partir desses estudos mencionados, cabe fazer algumas ponderações.
Para Oliveira (2009, p.150), não se pode minimizar a importância
social da linguagem da publicidade, pois ela:
invade nosso universo visual sem pedir licença. E um dos
aspectos que a faz tão poderosa, porque é detentora de
um alto poder de persuasão, é o fato de a publicidade,
geralmente, articular mais de um sistema de comunicação: trata-se de uma linguagem híbrida, sincrética, que se
apropria, no mínimo, de dois sistemas comunicacionais,
o visual e o verbal.

Levando-se em consideração as partes de um anúncio e relacionando-as à linguagem da propaganda, Porto (2001, p.46), ao
analisar especificamente o uso da ilustração, como uma linguagem, amplia essa conceituação afirmando que a ilustração é “um
complemento visual de uma mensagem, podendo até constituir a
mensagem em si: é uma função”. Vale ressaltar que a eficiência de
uma ilustração não está só na representação visual, mas, também,
no diálogo com o texto, fazendo com que a leitura da mensagem seja
mais completa. E isso é muito perceptível nos anúncios da empresa
analisada neste artigo. Neste caso em específico, pode-se analisar
a riqueza da composição que se dá entre a ilustração e o texto. A
postura do personagem central ajuda a compreender essa conexão
entre as partes quando, por exemplo, se observa que ele está de pé,
virado para o texto, com uma expressão corporal de súplica, numa
postura de subserviência à sua potencial proprietária. Além disso,
seu corpo está voltado para o texto que, neste caso em específico,
representa as donas de casa. Essa postura faz com que o observador
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seja conduzido a ler a sentença apresentada – que reforça o discurso
pretendido pela propaganda.
Ao fundo encontra-se uma casa arborizada que, apesar de funcionar como pano de fundo para a cena, está absolutamente relacionada
com o texto. Observa-se também um segundo conjunto de texto,
localizado na parte de baixo do personagem. Nesta caixa de texto a
empresa comunica-se diretamente com a consumidora, sem mais usar
o artifício do intermediário, o Sr. Kilowatt. Em tal argumento, percebe-se que nesse período essas consumidoras ainda não entendiam
a energia elétrica: nem os seus custos e nem o seu funcionamento
– uma vez que se trata de um texto explicativo que estava introduzindo, no mercado, um produto que até então era desconhecido por
muitos integrantes da população. Tratava-se, portanto, de algo novo,
moderno, como a empresa reforçava muitas vezes em sua publicidade,
não apenas afirmando que a energia era a própria configuração da
modernidade, mas que ela poderia transformar a vida das pessoas para
um novo momento histórico. Esse conjunto de anúncios exemplifica
o que Slater (2002) denomina de a cultura do consumo, que vai se
instaurar na esteira dos apelos da modernidade. Segundo ele:
O que é a cultura do consumo? [...] certas experiências
e dilemas foram articulados: o surgimento da sociedade
comercial, a relação entre necessidades e estruturas sociais, a relação entre a liberdade de escolha e o poder dos
sistemas comerciais, a natureza da individualidade e da
identidade num mundo pós-tradicional, a reprodução
da ordem social, a prosperidade e o progresso, e o status
e a divisão social, o destino moderno dos indivíduos e
do mundo íntimo, privado e cotidiano. O contexto desta
discussão é realmente a modernidade. As questões e os
conceitos centrais da reflexão sobre a cultura do consumo
são os mesmos que têm ocupado lugar de destaque [...] a
cultura do consumo é um tema que faz parte da trama
da modernidade, um tema que retoma as preocupações

ARTES GR ÁFICAS E M PE L OTA S -R S 115

e formas de pensar características do Ocidente moderno
(SLATER, 2002, p.11).

Para Retondar (2007), a publicidade passará a ser o agente que vai
assumir o papel de mediador nessas relações de consumo. Para ele,
A discussão sobre o “indivíduo” no atual contexto de
modernização das sociedades, em especial no interior dos
processos de globalização e mundialização [...] o próprio
desenvolvimento da sociedade de consumo se encontra
entrecortado pela dicotomia entre padronização e a atomização das escolhas, o determinismo e a autonomia da
ação individual, a objetificação e a subjetificação das
relações sociais pelo consumismo (RETONDAR , 2007,
p.69). [Grifos autor]

Outro aspecto importante de ser destacado, no que se refere à ilustração e ao argumento de venda, é que, em uma primeira análise, se
observa que o traçado do desenho do personagem é bastante simples
– se for analisado e comparado com as técnicas atuais de ilustração.
Contudo, ao se observar os anúncios dessa empresa os comparando
a outros da mesma época – divulgados no mesmo jornal, ou seja: no
Diário Popular, fica evidente a qualidade e a riqueza da composição desses anúncios. Acredita-se que isso acontecia, pois tal material
gráfico era divulgado1 em muitas partes do Brasil e, portanto, esses
anúncios e clichês não deveriam ser criados na cidade de Pelotas-RS.
Tal aspecto merece uma melhor investigação e discussão, mas se trata
de uma hipótese que vem sendo construída a partir desses primeiros
anúncios encontrados. Essa sensação é reforçada quando se verifica
que muitas das propagandas são construídas no formato de histórias
em quadrinhos – muito recorrentes nesse período nos EUA, país de
origem de tal empresa. Outro aspecto a se considerar, por fim, é que
as composições gráficas nesse período em Pelotas-RS tinham muito
influência da França, como nos estilos Art Nouveau e Art Déco. Nessa
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empresa, contudo, esse estilo figurativo era completamente diferente
– como se pretende analisar com mais profundidade ao continuar a
desenvolver a pesquisa maior que originou este artigo.
Na próxima propaganda a ser analisada (ver Fig. 3), o Sr. Kilowatt
está novamente presente no reclame da distribuidora de energia.
Desta vez, juntamente com dezenas de pequenos Srs. Kilowatts
espalhados em torno de um gerador elétrico que está girando –
conseguindo transmitir a ideia de movimento graças aos traços que
circulam o aparelho e as posições em que as repetições do personagem
atribuem à cena.
Além do gerador já mencionado, o personagem está de pé, plugado por um fio conduzido até a tomada que está fixada na parede
– mostrando para o observador de onde vinha a energia elétrica. A
chamada da propaganda: “Vou a qualquer parte!” está diretamente
ligada à mensagem proposta por esta propaganda, qual seja: indicar
em que recantos e de que maneira a energia elétrica se fazia presente.
Já o texto de apoio usa a mascote como metáfora para descrever o
processo de geração de energia e a sua forma de ascender aos recintos
– desde o início da produção, como é possível analisar a seguir:
Figura 3: Anúncio “Ali começo
eu”da The Rio
Grandense Light
and Power Syndicate Limited.
Fonte: Jornal
Diário Popular,
1937, p. 6.
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Além dos aspectos mencionados, no texto o Sr. Kilowatt relembra
o esforço que existe por parte dos trabalhadores da Light and Power
que, segundo ele, dia e noite trabalham para que ele possa estar em
todos os lugares – salientando, ainda, que essa dedicação não pode
passar despercebida, pois é ela que proporciona a vantajosa praticidade da energia elétrica. O personagem chega a afirmar que detém
o dom da ubiquidade, por existir, concomitantemente, em diversos
locais, se transportando pelo fio condutor. Essa realmente era uma
característica muito nova para o período e, por isso, explorada pela
empresa como um elemento da modernidade, qual seja: a ubiquidade.
Tal aspecto é possível de ser analisado no texto a seguir.
Ali começo eu [...] Vou a qualquer parte! No gerador
electrico da usina é que tneho origem, mas logo que me
chamam para qualquer serviço, devo transportar-me, célebre como um raio, para estar, sem perder um segundo
sequér, onde precisam de mim. Transporto-me pelo fio e
tenho o dom da ubiquidade. É tão fácil me chamar e tão
promptamenteattendo a quem de mim precisa, que quasi
toda a gente nem chega a pensar nas muitissimas pessoas
que trabalham dia e noite, para que eu possa servir assim
tão bem, nem nas reservas de material necessárias á minha
efficiencia. Quando querem illuminar um corredor escuro
ou uma outra dependencia da casa, chego tão promptamente, que nem pensam nisto! Querem electricidade?
Calquem um botão e chego! Trabalho muito e peço um
ordenado pequeno, porque a electricidade é barata nesta
nossa cidade [...] ( JORNAL DIÁRIO POPULAR , 1937)

Com essas primeiras análises, foi possível perceber os diferentes
tipos de público-alvo nos reclames da empresa, abordando desde
o consumidor residencial até a área industrial, porém sempre se
demonstrando rica no aspecto instrutivo. Independentemente do
porte do cliente, a Light and Power não deixava de lado o seu caráter
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educacional – ao detalhar o processo de produção e a chegada da eletricidade, além dos esforços da companhia para realizar seus serviços.
Todas as facilidades e benefícios promovidos com esses discursos
reforçavam aos consumidores que contratar a empresa não era um
gasto, mas sim um investimento.
4. PRODUTOS ASSOCIADOS À LIGHT AND POWER

O destaque dos dois anúncios a seguir não se dá pela divulgação da
distribuição de energia pela empresa, mas pelo lançamento de novos
produtos diretamente relacionados a seus serviços. Tal fato demonstra
as parcerias entre as companhias nesse período e o incentivo do ambiente doméstico de vincular-se com os conceitos da modernidade.
Também há presença implícita da Light and Power através do fio
condutor de energia que é ilustrado nos produtos, estabelecendo uma
relação intrínseca com a eletricidade – como é possível constatar nas
próximas imagens:
Figura 4:
Anúncio “Veja
por o ‘Estudaluz’
protege seus
olhos”da The Rio
Grandense Light
and Power Syndicate Limited.
Fonte: Jornal
Diário Popular,
1936, p. 2.
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Figura 5:
Anúncio “É um
prazer preparar
rapidamente”da
The Rio Grandense Light and
Power Syndicate
Limited.
Fonte: Jornal
Diário Popular,
1937, p. 2.

No anúncio da Fig. 4, é ilustrado o interior de um ambiente doméstico com a presença de uma criança com vestimenta colegial e
uma figura feminina tipicamente representativa da década de 1930,
com roupas marcantes do período e ondulações bem definidas em seu
cabelo curto. Ademais, são dispostas sob a superfície de uma mesa algumas folhas, um caderno com anotações e o que aparenta se tratar de
uma luminária, indicando um ambiente de estudos para o jovem em
questão. Com a leitura dos elementos textuais, são oferecidos maio-
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res indícios do anúncio e o foco na venda do “Estudaluz”, referido
como uma lâmpada portátil ofertada em uma parceria da Light and
Power com a General Electric Company (G.E.), empresa multinacional
americana. A argumentação textual também cria um elo entre uma
mãe que zela pelo bem-estar de seu filho e o produto em questão,
pois garante a saúde ocular graças à presença de um difusor de luz.
Outro elemento de persuasão trata-se da presença do “Visiometro”.
Este objeto é apresentado como um medidor de luz necessário para
cada trabalho visual, além de garantir, segundo o anúncio, a alta
performance de iluminação do “Estudaluz”.
Veja por que o ‘estudaluz’ protege seus olhos! [...] Proteja os olhos dos seus filhos, quando estudam e brincam,
evitando o enfraquecimento visual prematuro, causa de
variosdisturbios do organismo. A lampa portatil ‘Estudaluz’ G.E., possuecaracteristicostaes que a fazem o melhor
defensor da visão. Construidascientificamente, sua lampa
é protegida por um globo opalino diffusor, de modo a
evitar o offuscamento e, ao mesmo tempo, projecta luz
por uma abertura superior illuminando o resto da sala.
Peça uma demonstração e verifique com o visiometro, a
perfeição do ‘Estudaluz’ G.E! [...] O visiometro mede a
luz com absoluta precisão, mostrando a quantidade necessaria para cada trabalho visual [...] (JORNAL DIÁRIO
POPULAR , 1936).

Já o segundo destaque dessa temática (Fig. 5), expõe a imagem
de um fogareiro elétrico em diagonal e acima uma panela sendo segurada por uma mulher – isso ao levar em consideração o tamanho
das unhas e a pulseira utilizada. O interior da panela contém uma
refeição aquecida que se torna perceptível pelas linhas desenhadas
que sugerem um vapor sendo emitido pelo alimento. É possível verificar o cuidado na construção dessa ilustração, ao se utilizar uma
sombra atrás da panela e das mãos, que dão profundidade ao desenho
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e não deixam os objetos soltos na cena. Sobre o refinamento do uso
de uma ilustração Crush (2009) afirma que:
A essência de uma ilustração está no pensamento - nas
ideias e nos conceitos que formam a espinha dorsal do
que uma imagem está tentando comunicar. O papel do
ilustrador é dar vida e forma visual a um texto ou uma
mensagem – os melhores na indústria combinam pensamento analítico inteligente com habilidades práticas refinadas para criar imagens que têm algo a dizer e que têm
suas formas e meios para dizê-lo (CRUSH, 2009, p.17).

No anúncio, os elementos textuais, por sua vez, reforçam a praticidade do produto através de sua velocidade no preparo ao destacar
a palavra “rapidamente”, além de sugerir possíveis refeições a serem
feitas no aparelho como mingaus, ovos e bifes. Outro destaque textual importante de ser analisado é o custo do produto. O preço tem
um significativo destaque, o que leva a crer que não deveria ser tão
oneroso – caso contrário, acredita-se que não receberia esse destaque.
Além disso, quando se expõe custo em um anúncio está se abordando
um argumento lógico-racional, ou seja: está se apelando para o bom
senso do receptor ao lhe mostrar que praticidade mais custo baixo
é igual a um bom negócio. Essa estratégia de persuasão é diferente de muitos anúncios analisados, que vão apelar para argumentos
emocionais. Segundo Martins (1997, p.129), os tipos de argumentos
contidos nos textos publicitários são os seguintes:
Argumentos lógico-racionais – ou referenciais destinados a
demonstrar a utilidade prática do produto, ou a explorar
seus atributos ou características para poder evidenciar sua
objetividade e persuadir o leitor;
Argumentos lógico-emocionais – que exploram o componente emocional das pessoas, os sentimentos naturais e
até os aspectos inconscientes. É uma argumentação mais
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profunda que exige mais conhecimentos psicológicos da
parte do redator;
Textos mistos – que são utilizados na maioria dos anúncios, isto é, com argumentos racionais e argumentos
emocionais como fórmula mais aceita de poder persuadir
o consumidor.

O que se observou, ao analisar os dois anúncios que vendiam produtos associados à energia elétrica, é que as propagandas misturaram
os argumentos de venda, por vezes apelando para o emocional – ao
utilizar, por exemplo, a imagem de uma mãe zelosa e; outras vezes,
partindo para um apelo racional que se fixava nos atributos do produto e no seu custo, como foi debatido até aqui.
5. RECLAMES DE DESTAQUE PELA REPETIÇÃO

Os últimos reclames a serem expostos neste artigo ganham relevância
pela quantidade de vezes que foram veiculados no periódico em 1936
e 1937, pois alcançam 31 reproduções, ou seja, 20 a mais do que a
média no período. Com esse dado, foi possível inferir que o público
não estava respondendo suficientemente bem aos apelos, por isso a
necessidade de repetir tantas vezes até que esse fosse levado à ação.
Destaca-se que o fato de muitos consumidores não terem adquirido
a energia elétrica poderia estar relacionado, dentre outros motivos,
aos custos; ao seu alcance e presença na cidade e ao padrão de vida
daquela sociedade.
Na propaganda que apresenta a chamada “Para uma nova era - uma
nova sabedoria” (ver Fig. 6), é apresentado o Sr. Kilowatt conjuntamente com a ilustração de um senhor idoso que tem asas e uma
foice em suas mãos. Entre os personagens está posicionado um livro
aberto. O homem em questão representa o anjo da morte e simboliza
o fim de uma era e o início de outra, relacionando-se com a chegada
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Figura 6 (esquerda): Anúncio “Para uma Nova Era – uma Nova Sabedoria”da
The Rio Grandense Light and Power Syndicate Limited.
Fonte: Jornal Diário Popular, 1936, p. 7.
Figura 7 (direita): Anúncio “Para traz seu moço!” da The Rio Grandense Light
and Power Syndicate Limited. Fonte: Jornal Diário Popular, 1936, p. 6.

da energia. A era que está acabando é a da escuridão e a chegada e
consumo da energia elétrica foram associados à sabedoria. O conjunto
textual, presente no interior do desenho do livro, apresenta provérbios de maneira jocosa e os adapta a ponto de transmitir mensagens
que estabelecem conexão com a chegada da Light and Power e da
eletricidade, como é possível constatar:
Para uma nova era – uma nova sabedoria [...] O Sr. Killowatt, symbolo da Electricidade, creador da Nova Era,
transforma, actualizando, os velhos e antiquados proverbios da Humanidade [...] Denoite todos os gatos são
(pardos) claros [..] Deus dá o frio conforme (a roupa) o
aquecedor [...] Nem tudo o que luz é ouro; quase sempre
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é o o Snr. Kilowatt [..] (Deus escreve direito por linhas
tortas) O Snr. Kilowatt illumina direito por linhas diretas
[...] Tempo é dinehiro. O Snr. Kilowatt como não gasta
tempo para chegar, custa pouco dinheiro [...] ( JORNAL
DIÁRIO POPULAR , 1936).

Na construção dessa narrativa, a ideia de transição de eras é fomentada pelo uso da palavra “século”, assim como “sabedoria” se relaciona
com os consumidores que optam pela empresa. Nesse reclame também se observa o cuidado da empresa com o nível de detalhamento de
suas imagens, desenvolvendo volumetria e utilizando uma técnica de
claro e escuro, diferenciais que o destacava do restante dos anúncios
do periódico em questão.
O outro anúncio selecionado para a análise (Fig. 7) é um que se
encaixa na categoria de eletrodomésticos, em específico no uso da
refrigeração elétrica. A Light and Power optou novamente por uma
ilustração que se utilizava da diferença de planos. Essa perspectiva
é criada pelas linhas que se cruzam formando um piso em profundidade. Nesse chão, visualiza-se, em primeiro plano, a figura de um
inseto com o corpo projetado para trás, demonstrando-se assustado
com algo. O motivo desse espanto é explicado no segundo plano da
imagem, local em que o Sr. Kilowatt aparece com uma expressão
zangada e se impondo em uma pose de ataque, estabelecendo uma
postura de proteção ao refrigerador elétrico que está no background
da cena. Vale ressaltar que a implantação do pensamento higienista
no Brasil começou na virada do século XIX para o XX, porém essa
propaganda dá pistas de que muitas pessoas ainda não tinham o
acesso à refrigeração em suas casas em Pelotas-RS – ainda que esse
debate fosse bastante presente.
O reclame possui ainda uma atenção ao equilíbrio da composição, uma vez que posiciona o inseto no canto inferior esquerdo para
contrapor o restante dos elementos que tendem à direita. O texto de
apoio é apresentado da seguinte forma:
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‘Para traz seu moço!...’ [...] ‘O refrigerador electrico e eu
protegemos esta familia’ Com o auxilio do ‘Sr. Kilowatt’
– seu criado electrico – o refrigerador conserva alimentos,
protege a saúde, economiza dinheiro e evita desnecessariosdispendios de trabalho e tempo. Por que não se utilizar, immediatamente, das innumeras e extraordinarias
vantagens que lhe proporciona a refrigeração electrica?
[...] ( JORNAL DIÁRIO POPULAR , 1936).

Nesses dois últimos anúncios o humor é o elemento de destaque
da empresa e também o artifício utilizado como persuasão aos consumidores, haja vista as inúmeras repetições presentes no Jornal Diário
Popular no recorte de tempo investigado. Sempre de forma despojada,
a Light and Power ilustrava as melhorias com a sua chegada a fim de
estabelecer razões para a contratação de seus serviços.
Após a explanação dos sete anúncios analisados, torna-se perceptível o alto grau de preocupação no detalhamento das elaborações
dos mesmos – que continham ilustrações com teor técnico avançado,
especialmente se comparadas a outros reclames da época. Além disso,
apresentavam textos publicitários com grande poder de convencimento, além de uma divulgação intensa. Tudo isso fazia com que a
companhia se destacasse dos demais produtos anunciados buscando
atingir seu público com um marcante discurso de modernidade.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado, este artigo trata-se de uma pesquisa inicial, que
vem buscando sistematizar os dados e suas possíveis análises. Com
a exposição dos anúncios neste artigo objetivou-se mostrar algumas
peças publicadas que se destacaram, não só pela metodologia previamente estabelecida, mas, especialmente, por conterem as categorias
ilustração e modernidade. Tais peças foram analisadas a partir de
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alguns fundamentos do Design e por meio do campo da História
e da Cultura.
Torna-se perceptível o alto grau de preocupação no detalhamento
dos anúncios – que continham ilustrações com teor técnico avançado
como estratégia para captar a atenção, especialmente se comparadas
a outros reclames da época. Acredita-se que isso acontecia porque
tal empresa atuava em muitas partes do Brasil e, portanto, esses
anúncios e clichês não deveriam ser criados na cidade de Pelotas.
Tal aspecto merece uma melhor investigação e discussão, mas se
trata de uma hipótese que vem sendo construída a partir dessas
primeiras propagandas encontradas. Essa sensação é reforçada
quando se verifica que muitos delas são construídas no formato
de histórias em quadrinhos –recorrentes nesse período nos EUA –
país de origem de tal empresa. Outro aspecto a se considerar é que
na cidade de Pelotas as composições nesse período tinham muito
influência da França, utilizando os estilos Art Noveau e Art Déco.
Nessa empresa, contudo, o padrão figurativo era completamente diferente – como se pretende analisar com mais profundidade
no desenvolvimento da pesquisa maior que originou este artigo.
Destarte, os anúncios também apresentavam textos publicitários
com grande poder de convencimento, além de divulgação intensa.
Tudo isso fazia com que a Light and Power se destacasse dos demais anunciantes, buscando atingir o público com um marcante
discurso de modernidade.
Sendo assim, como apontamentos finais verificou-se que, em
termos de Design, levando-se em consideração a diagramação e o
layout, é possível, nesta etapa da investigação defender que existia
um padrão gráfico nas peças da empresa analisada. Em relação ao
espaço negativo, há valorização da área de respiro, tornando a leitura
mais agradável e auxiliando no balanceamento de elementos. Já a
preocupação com a hierarquia informacional é constatada a partir
da existência de chamadas maiores no topo do anúncio.
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Nesse cenário, destaca-se a presença do gênero feminino que,
nesse contexto histórico-cultural, apresentava a mulher como a gestora do lar e que detinha o compromisso da qualidade de vida da
família, o que incluía a responsabilidade por contratar o serviço de
energia elétrica.
Nas etapas futuras da investigação em curso, pretende-se identificar qual era o índice de acesso à energia elétrica em Pelotas-RS
nesse período. Almeja-se, também, averiguar a origem histórica do
Sr. Kilowatt e de investigar como se deu a sua vinda para o Brasil,
bem como as apropriações que aqui recebeu, além de outros aspectos
necessários para a continuidade da investigação – em especial ampliar
as metodologias de análise de imagem.

N OTA
Como foi possível, em uma primeira busca, encontrar anúncios dessa empresa
no livro intitulado “Incomodada ficava a sua avó: anúncios que marcaram época
e curiosidades da propaganda” (VIEIRA, 2003).
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo parte do trabalho de conclusão de curso defendido
e orientado pelas autoras, junto ao curso de Design Gráfico da Universidade Federal de Pelotas. Tendo como objeto teórico as relações
possíveis entre o design – mais especificamente a partir da produção
de artefatos – e a memória, a pesquisa configura-se, de forma prática,
em um catálogo projetado com o objetivo de divulgar o processo de
restauração pelo qual passou o Casarão nº 081 do Centro Histórico
de Pelotas-RS entre os anos de 2011 e 2013. Intenta-se que os parâmetros projetuais do design editorial empregados materializem-se
em um material gráfico que reforce a identidade pelotense e sirva de
suporte para a construção de uma memória coletiva, tanto resgatando
pensamentos daqueles que já conhecem o casarão como apresentando
e incentivando a conservação do legado histórico deste na população que ainda não reconhece sua devida importância para a cidade,
atualizando a memória passada no presente.
Os dois termos norteadores do trabalho – memória e design – se
relacionam através de algumas perspectivas. Aqui, memória e experiência estão intimamente relacionadas, um alimentando a outra,
uma vez que as experiências que temos ao nosso dispor são acessadas
por meio da memória, sendo essa um mecanismo fundamental de
constituição e preservação da identidade de cada um (CARDOSO,
2012). Pretende-se que o catálogo2 enquanto artefato faça parte da
formação de uma memória coletiva pelotense, expondo os detalhes,
os processos e as etapas percorridas durante o restauro desse prédio
relevante à história local, servindo como ponte nas relações entre
memória, identidade e design.
Os pressupostos metodológicos partem da revisão bibliográfica
que teve como foco as áreas do design (especialmente do design editorial, mas também da filosofia e da história do design), da memória
social e do patrimônio cultural, além da história da cidade de Pelotas.
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A pesquisa possui também um caráter exploratório, uma vez que
documentos oriundos do processo de restauração (que inclui ampla
coleção de fotografias que registraram o processo, de autoria do arquiteto Maurício Polidori, que também ilustram este trabalho, além
de colaborações das arquitetas Simone Delanoy e Fernanda Tomiello), textos e relatórios elaborados pela equipe e visitas presenciais ao
prédio compuseram o rol de fontes consultadas para a elaboração do
catálogo. Sendo o projeto editorial uma etapa de destaque e grande
importância, ele recebe adiante menção especial, sendo explicitada
também a metodologia projetual empregada em sua elaboração.
2. O CASARÃO Nº 08 E A CIDADE DE PELOTAS
No decorrer do século XIX e nos primeiros 20 anos do século XX,
a cidade de Pelotas apresentava características sociais peculiares, relacionadas à prosperidade e cultura, destacadas dentro do contexto
estadual e mesmo nacional. O período entre 1779 – data de fundação
da primeira charqueada – e 1860, foi marcado pela prosperidade
econômica. Urbanisticamente, porém, a cidade recém surgia, sendo
raros os prédios públicos e os sobrados (MAGALHÃES, 1993). Segundo Ester Gutierrez (1993), o núcleo charqueador pelotense foi palco
de exploração violenta do trabalho servil, atuando como espaço de
consolidação do sistema escravista no Rio Grande do Sul. Na visão
dos viajantes do século XIX, o entorno das charqueadas e o interior
dos estabelecimentos constituíam-se num “espaço macabro, fétido
e pestilento. As águas serviam para despejar os dejetos, exportar os
produtos, importar o sal e a mão de obra escrava” (GUTIERREZ ,
1993, p. 229).
De toda forma, o sistema saladeril foi responsável pelo enriquecimento da região, e o município atingiu o auge do seu desenvolvimento
econômico, social e cultural entre os anos de 1860 e 1890. Esse apogeu
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sociocultural explica-se pela convergência de boas condições urbanas
e econômicas, tanto regional como globalmente. A partir de 1890,
contudo, é fato notório que a economia baseada no charque começa
a declinar, como consequência da Revolução Federalista, do advento
dos frigoríficos e da Primeira Guerra Mundial (MAGALHÃES, 1993).
Ainda hoje, a cidade depende muito das atividades agropecuárias e
da agroindústria, mas também é dona de acervo arquitetônico impressionante, herança da época das charqueadas, quando a “aristocracia da
carne-seca” habituou-se a gastar fortunas em construções suntuosas,
importando materiais e contratando arquitetos e artistas estrangeiros (PATRIMÔNIO..., 2007). Gutierrez (1993) expõe como hipótese
plausível a construção de prédios urbanos como atividade alternativa
à charqueadora, ao relacionar o caráter sazonal da salgação de carnes;
a grande quantidade de propriedades urbanas; a presença quase constante das olarias nas charqueadas e o significativo plantel de escravos.
O processo de produção e organização do espaço se teria verificado desde a fabricação de tijolos e telhas, até o
erguimento e manutenção das edificações. Por suposto,
esse trabalho, ao mesmo tempo que ocupou os cativos,
no período de entressafra da charquia, produziu a cidade. Não só os palacetes que serviam de residência urbana
aos charqueadores, como uma série de casas de aluguel,
destinadas à moradia, ao comércio e aos serviços. Essas
edificações abrigavam a população, que crescia, na cidade,
e as pessoas que ali chegavam, para os negócios da carne
salgada, e em busca de tudo o que um centro produtivo
oferecia (GUTIERREZ , 1993, p. 77).

As novas construções buscavam eliminar as características coloniais do casario que compunha a cidade, então associadas a uma
ideia de atraso. Através do forte contato mantido com a Europa,
principalmente Paris, o pequeno núcleo colonial se transformou em
um próspero povoado, seguindo os moldes do ecletismo europeu
(MANUAL ..., 2008).
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O Casarão nº 08 faz parte do conjunto de três casas representativas
do ecletismo, tombadas pelo IPHAN3 em 1977 e situadas no Centro
Histórico da cidade de Pelotas, ao redor da Praça Coronel Pedro
Osório. Foi construído em 1878, para residência do Conselheiro do
Império Francisco Antunes Maciel, com projeto arquitetônico do
italiano José Isella, um dos muitos estrangeiros que chegaram a Pelotas na metade da década de 1860. Para quem procurava trabalho
na construção, desembarcou na hora certa, pois a próspera cidade
convertia sua riqueza em crescimento urbano (CHEVALLIER, 2002).
Foi apontado como autor de diversas obras públicas em Pelotas, entre as quais se destacam as capelas da Santa Casa de Misericórdia e
da Sociedade Portuguesa de Beneficência, a Biblioteca Pública e a
Prefeitura Municipal (CHEVALLIER, 2002).
O casarão de esquina possui dois jardins, um para cada fachada, e
um pátio aos fundos. Os jardins permitem a ventilação e a iluminação
de todas as peças, enquanto o jardim lateral (Fig. 1) divide a residência
Figura 1: Jardim
lateral. Fonte:
Autoria de
Maurício Polidori.
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Figura 2 (cima):
Divisão da residência em dois
blocos, separados pelo jardim
lateral. Fonte:
Autoria de
Maurício Polidori.
Figura 3 (baixo):
Dois andares da
casa. Fonte:
Autoria de
Maurício Polidori.
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em dois blocos, o social e o de serviço, divisão refletida na fachada
(Fig. 2), tratada de forma diferenciada (CHEVALLIER, 2002).
Uma pequena parte da casa tem dois andares (Fig 3), tendo sido o
segundo provavelmente destinado aos quartos à época de sua ocupação original. O porão (Fig. 4), alto e habitável, deveria acomodar os
escravos (CHEVALLIER, 2002). A construção, resultado do processo
de desenvolvimento e enriquecimento de uma economia centrada
na produção e exportação de charque, como dito anteriormente,
apresenta ricos ornamentos e refinamento de técnicas, materiais
construtivos e elementos decorativos. Esse requinte representava,
então, a segurança econômica de seus proprietários, demonstrando

Figura 4:
Porão subterrâneo.
Fonte: Autoria de
Simone Delanoy
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no interior do edifício o seu uso social e enfatizando a função do
espaço correspondente.
Ainda que a desocupação definitiva pela família Antunes Maciel
tenha acontecido em 1970, o casarão foi utilizado por várias instituições ao longo do tempo. No período de 1950 a 1973, serviu para a instalação do Quartel General da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada
de Pelotas. No ano de 1973, recebeu a unidade da Superintendência
para o Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), extinta em 1990.
Entre 1976 e 1978, a Secretaria Municipal de Obras e Viação ocupou
o prédio, que na sequência sediou a Secretaria de Urbanismo e Meio
Ambiente. Mais tarde, o casarão foi ocupado ainda pela Cooperativa
Habitacional dos Servidores Públicos Municipais. O abandono, no
final de 1990, acelerou o processo de deterioração. Em 2006, o prédio
foi adquirido pela Universidade Federal de Pelotas, com a finalidade
de sediar o Museu do Doce.
Em 2009, a UFPel iniciou o restauro emergencial do Casarão nº
08 para conter o processo de degradação que este sofria em virtude
da ação do tempo e da falta de manutenção e de cuidados adequados.
Em contrato firmado entre a Universidade e a empresa Marsou Engenharia Ltda, a execução da restauração efetiva teve início em março
de 2011. O restauro resultou de um conjunto de ações e parcerias
qualificadas e bem-sucedidas realizadas pelas instituições UFPel,
IPHAN, IFSul, SN Arquitetura e Marsou Engenharia Ltda. A UFPel,
como proprietária do imóvel, ficou responsável pela divulgação do
trabalho que estava sendo realizado e do resgate da história do local,
através da criação e manutenção de um blog4 com informações sobre o prédio, sobre as pessoas envolvidas no trabalho, curiosidades e
imagens da intervenção. Também foi através da UFPel que ocorreu a
participação de estagiários do curso de Bacharelado em Conservação
e Restauro de Bens Culturais Móveis e Integrados na execução da
obra; e do Centro de Artes na customização do tapume que envolveu
o prédio durante o período da restauração. O IPHAN foi encarregado
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da proteção e fiscalização durante o processo da obra, sendo o órgão
responsável pelos bens com tombamento federal. A capacitação de
trabalhadores especializados em restauração foi realizada pelo IFSul,
através de cursos básicos de restauro, onde foram qualificados desde
trabalhadores envolvidos na elaboração e execução do projeto até profissionais graduados e pós-graduados que participaram do processo.
O trabalho complexo de restauro exigiu, além de mão de obra especializada, organização reforçada para que as equipes trabalhassem paralelamente. Sendo assim, a execução da obra foi dividida em três grupos
formados por elementos com técnicas e características afins: ornatos e
revestimentos de fachada; forro de estuque, mármores, ladrilhos e azulejos; escaiolas, rodapés marmorizados, faianças, elementos de madeira,
ferro e pinturas murais. O projeto do casarão foi desenvolvido através
do conceito de respeito aos valores culturais da edificação, procurando
causar o mínimo de interferência na autenticidade estética e histórica
dos materiais e dos processos construtivos. Critérios como autenticidade, contemporaneidade, reversibilidade e diferenciação foram adotados
no desenvolvimento da proposta (Diário Popular, 03/11/2013).
3. DESIGN E MEMÓRIA:
UM CATÁLOGO COMO ARTEFATO
Indo ao encontro da tendência atual de reconstrução como ato de
memória, num panorama de compulsão memorial e patrimonial
identificado por Jöel Candau (2006) como “mnemotropismo5”, o
catálogo sobre a restauração do Casarão nº 08 enquanto objeto de
arquivo assume o papel de vínculo com o passado. Sua elaboração
busca ativar a memória coletiva pelotense através do tempo presente,
conforme os conceitos defendidos por Maurice Halbwachs de que
a memória é um fenômeno social, não apenas individual, sendo as
recordações representações da consciência no presente. Baseando-se
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em Halbwachs, Eclea Bosi (1987) esclarece que a memória das pessoas depende de seus relacionamentos com os grupos de convívio
e de referência peculiares a estes indivíduos, como, por exemplo, a
família, a classe social, a escola, a Igreja, a profissão. Fica claro então
o importante papel que o tempo presente ocupa na construção desta
memória coletiva que a peça gráfica busca concretizar, tornando o
catálogo um item desencadeador de lembranças.
A reconstrução continuamente atualizada do passado surge num
momento onde há a crise de certezas no presente, a diluição de identidades e o desaparecimento de referenciais (CANDAU, 2006). Essa tendência de supervalorização de memória e passado nas sociedades contemporâneas defendida por Candau (2006) se completa através das
ideias expostas por Pierre Nora (1993), historiador francês conhecido
por ter criado o termo “lugar de memória”. Segundo ele, “nenhuma
época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a nossa”
(NORA , 1993, p.15). A curiosidade pelos lugares onde a memória se
cristaliza e se refugia está ligada a esse momento particular da nossa
história. A materialização da memória vem da necessidade atual do
estoque material daquilo que nos é impossível lembrar.
Esta valorização dos lugares de memória tem relação com o que
justamente Candau (2006) chama de “mnemotropismo”, sendo o
catálogo desenvolvido um elemento material que cumpre o papel de
marcar o contemporâneo no momento em que busca a preservação
do passado no presente. Sua existência não o faz ser a memória, mas
sim um veículo capaz de evocá-la. Segundo Mário Chagas (2003 apud
LIMA , 2010), a memória está em constante mutação, sempre aberta a
novas leituras, não estando presente nas coisas em si, mas na relação
que com estas pode manter. Insere-se aí outro conceito desenvolvido
por Candau (2004), o de sociotransmissor, que seria formado pelos
objetos tangíveis ou intangíveis componentes da cultura de uma sociedade, que têm como objetivo estabelecer conexões, transmitindo
e evocando memórias. Pensando o catálogo como sociotransmissor,
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este acaba por funcionar como suporte de memória, através do qual
o passado é atualizado em virtude da interação entre o indivíduo e
suas peculiaridades e o objeto em questão. David Prown (1993) denomina artefato aquele objeto feito ou modificado pelo homem que
auxilia o estudo da cultura material de uma sociedade. Esta cultura
material é definida pelo autor como “o estudo através de artefatos
de crenças – valores, ideias, atitudes e suposições – de comunidades
ou sociedades em um determinado momento” (PROWN, 1993, p.1).
Cardoso (2012) diferencia os artefatos e os objetos, afirmando que:
Uma montanha, uma pedra ou uma árvore são objetos,
mas não artefatos. Artefato é um objeto feito pela incidência da ação humana sobre a matéria-prima: em outras
palavras, por meio da fabricação. Sua raiz etimológica está
no latim arte factus, “feito com arte”; e ela está na origem
do termo “artificial”, ou seja: tudo aquilo que não é natural (CARDOSO, 2012, p. 47).

Dentro do universo de artefatos, Prown (1993) destaca os materiais artísticos como diferenciados, pois são construídos sob certa
parcialidade e podem ser feitos para expressar uma crença cultural
de maneira intencional, ao contrário da maioria dos demais artefatos
mundanos. Sendo o catálogo um material construído com a proposta
intencional de evocação da memória, acaba por ir ao encontro das
ideias de Prown (1993) e assumir o papel artístico defendido por ele.
Ao ser planejada inteiramente por uma pessoa, esta peça gráfica adquire um caráter menos neutro, expondo intenções, particularidades
e a subjetividade da autora do projeto.
O conceito de artefato também é desenvolvido por Alan Radley
(1992, p.64), que estuda o papel destes dentro das sociedades e busca indicar como estão ligados às formas que as pessoas estabelecem
seus passados individuais e coletivos. Para ele, os objetos têm como
característica o fato de conseguirem reevocar os contextos dos quais
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fizeram parte, apesar de passarem por algumas transformações no
decorrer do tempo (RADLEY, 1992, p.70). O autor estabelece relações
entre os objetos e a memória, afirmando que estes são utilizados para
estabelecer uma conexão com o passado que ajuda a construir ou
manter uma identidade.
Mais uma vez, design e memória se encontram, especialmente
se levarmos em consideração o que expõe Cardoso acerca da forma.
Em sua concepção, esta não é algo inalterável e estável, mas antes
algo em transformação. “Quando se compreende a lógica segundo
a qual as formas são constituídas, compreende-se também que elas
são passíveis de mudança e de adquirirem novos significados.” São,
portanto, fruto de um processo de significação, “ou seja, a troca entre
aquilo que está embutido em sua materialidade e aquilo que pode ser
depreendido delas por nossa experiência” (CARDOSO, 2012, p.35-36).
As formas concretizam os conceitos segundo os quais foram criadas,
são adaptáveis ao uso e estão sujeitas a mudanças de percepção, especialmente, ao longo do tempo.
Ao considerar que cada significado só existe dentro de um sistema
(contexto) maior, Cardoso (2012) defende a noção de significação,
como algo em processo e não estanque, acabado, posto. Os significados, assim, podem ser atribuídos, subtraídos, alterados ao longo
do tempo. O autor propõe ainda que a capacidade das formas de
comunicar, de transmitir informações, é mais complexa do que um
conjunto de significados impostos pela sequência industrial de fabricação, distribuição e consumo de um artefato. Para ele “saber compreender os artefatos é saber que eles mudam no tempo, impelidos
pela ação dos usuários e condicionados pela força do ambiente, até os
limites suportados por sua materialidade6“ (CARDOSO, 2012, p.154).
Cardoso (2012, p. 73) observa ainda que “a capacidade de lembrar
o que já se viveu ou aprendeu e relacionar isso com a situação presente é o mais importante mecanismo de constituição e preservação
da identidade de cada um”. Esta memória humana, segundo ele, é
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falha, ou seja, “não é um banco de informações no qual depositamos
experiências para depois as retirarmos intactas” (CARDOSO, 2012,
p.75). É sim uma memória coletiva, onde é necessário passar por um
processo de reconstituição do passado pelo confronto com o presente
e pela interferência de outras experiências paralelas. O catálogo busca,
assim, servir de ferramenta no tempo presente que auxilie e estimule
esta reconstituição e lembrança de um fato que já se realizou, mas
pode ser reinterpretado e revisitado à medida que atinge diferentes
pessoas em diferentes momentos.
Pierre Nora (1993, p.14) explica que a memória, quanto menos é
vivida interiormente, mais precisa de suportes externos e referências
tangíveis de sua existência. Surge, assim, a obsessão pelo arquivo,
característica peculiar da contemporaneidade e que afeta a preservação do presente e do passado. O catálogo destaca-se, assim, como
agente de registro, possibilitando a apreensão da atuação do homem
na sociedade, conforme aborda Radley (1992, p.65, tradução nossa):
Existem objetos criados especialmente para nos ajudar
a recordar. Conseguem isto mediante suas formas, localizações ou textos que podem conter. [...] as pessoas
criam objetos ou artefatos para que algo seja recordado
ou comemorado no futuro. O mundo dos objetos como
cultura material representa, portanto, o registro tangível
das realizações humanas, tanto sociais quanto individuais.

Bosi (1987, p.17) apresenta a lembrança como outro fator importante quando relacionado à memória passada que revive no presente.
Conforme ela, “na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas
refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado”. Sendo assim, quando nos referimos a algo que
já passou, estamos lançando um novo olhar sobre nossa história.
De acordo com Candau (2011), podemos atribuir à representação
gráfica o papel de signo memorial, via de transmissão, portador de
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lembranças por meio das imagens materiais, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Memória arquivística,
material, característica da contemporaneidade, registradora, que segundo Nora (1993, p. 14) “delega ao arquivo o cuidado de se lembrar
por ela”. Cumprindo como suporte o papel de exteriorização da memória, vai também permitir a transmissão memorial no momento
em que tem como objetivo compartilhar, inscrever, deixar traços,
assinar, marcar suas iniciais, fazer memória. O catálogo serve então
de suporte material que estimula uma lembrança necessária para que
se mantenha viva a memória da restauração da casa, do patrimônio
pelotense e de parte da história de uma sociedade, a partir de cada
momento em que este for acessado e revisitado.
Partindo-se do pressuposto afirmado por Nora (1993) de que a
memória pendura-se em lugares, assim como a história em acontecimentos, passa a ser considerada a peça gráfica desenvolvida durante o
trabalho um suporte externo, referência tangível material, simbólica
e funcional, com intenção de registro do bem e do material enquanto
lugar de memória. Busca-se despertar o interesse no público mais
leigo, apresentando o processo de restauro de maneira clara e objetiva,
além de proporcionar lembranças e histórias aos já familiarizados
com a casa. O catálogo cumpre, assim, seu papel de evocar as várias
memórias de cada pessoa, independentemente de ser alguém que já se
relaciona com o casarão ou alguém sem conhecimento prévio sobre
o lugar, servindo de veículo de atualização da memória passada no
presente, sendo um suporte material que auxilia o entendimento da
história e a preservação daquilo que representa.
4. O PROJETO EDITORIAL DO CATÁLOGO
O catálogo do restauro do Casarão nº 08 tem por premissa oferecer informações e conhecimentos ao mais amplo público possível, com foco
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principal na parcela da população não especializada em restauro. Sendo
assim, buscaram-se referências para a construção deste material que
permitam a exposição de conteúdo de maneira esclarecedora e atrativa.
Para tanto foi escolhido o formato quadrado, com dimensões
de 21cmx21cm quando fechado e 42cmx21cm aberto. Esta escolha
justifica-se pelo fato deste ser um formato reincidente entre catálogos
existentes, algo desejado em função do público que se quer atingir,
mais tradicional se considerar-se o perfil dos interessados geralmente
pelo assunto; além de proporcionar uma ampla gama de possibilidades na diagramação. As fotografias são os elementos principais e
de maior destaque. As demais escolhas foram feitas a partir destas,
sempre se observando a questão de hierarquia das informações. As
imagens são trabalhadas e dispostas de maneiras variadas, podendo
estar presentes tanto como elemento único sangrado em uma página
quanto acompanhadas de outras imagens e/ou elementos compositivos em outra. As diferentes escalas que compõem o projeto gráfico
proporcionam uma sensação de dinamismo e movimento, evitando
o tom monótono e com pouco apelo visual que a falta de contraste
apresenta. Além disso, os diferentes enquadramentos apresentados
determinam certo ritmo, e por vezes fazem com que o observador
sinta-se mais próximo àquilo que é apresentado.
Como suporte compositivo, decidiu-se utilizar a grande quantidade de detalhes arquitetônicos e ornamentais (Fig. 5; Fig. 6) que a casa
oferece, trazendo-os para o papel. Eles foram reproduzidos e desenhados à mão, formando texturas e padronagens (Fig. 7) empregadas
na construção de cada página, partindo da ideia de que “a textura
acrescenta detalhes a uma imagem, proporcionando mais qualidade
à superfície como um todo e recompensando o olhar daquele que a
observa” (LUPTON, 2008, p. 53). Outro elemento definido para dar
unidade ao projeto foi a paleta de cores (Fig. 8) baseada na pintura dos
forros do casarão, resultando nos três tons que determinam a divisão
de partes, equivalentes a capítulos, dentro do catálogo.
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Figura 5 (cima):
Detalhes da
casa que deram
origem às ilustrações que compõem o catálogo
(grades). Fonte:
Autoria de
Maurício Polidori.
Figura 6 (baixo):
Detalhes da
casa que deram
origem às ilustrações (ornamentos e cúpula).
Fonte: Autoria de
Maurício Polidori.
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Figura 7: Ilustrações elaboradas a partir de detalhes
do Casarão nº 08. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 8: Paleta
de cores a partir
de detalhes
arquitetônicos
e suas especificações. Fonte:
Elaborado pela
autora.

Após a definição dos elementos compositivos, iniciou-se o processo de diagramação. Um grid de nove módulos (Fig. 9) foi a base
do projeto, sendo este subdividido em três partes, quando necessário.
A proporção e a localização dos elementos em relação uns aos outros
e aos espaços negativos da página foram pensadas de maneira a proporcionar equilíbrio à composição. Observa-se esta preocupação no
exemplo da capa e das páginas internas do catálogo (Fig. 10; Fig. 11),
aqui apresentadas.
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Figura 9 (cima):
Grid de nove
módulos e suas
subdivisões utilizado na diagramação do catálogo.
Fonte: Elaborado
pela autora.
Figura 10 (baixo):
Capa com equilíbrio simétrico.
Fonte: Elaborado
pela autora..

Além de equilíbrio, outro elemento fundamental para o desenvolvimento da diagramação do catálogo foi o contraste. Ele se faz
presente, por exemplo, através da utilização da variação de escala das
fotografias (Fig. 12). A imagem grande parece ainda maior quando
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colocada ao lado de uma pequena e o objeto focalizado de muitíssimo perto ganha contraste em oposição à imagem em plano mais
aberto. Outro fator que aumentou o contraste entre as páginas e
as fotografias foi o uso de algumas páginas com fundo preto (Fig.
13), destacando as imagens e proporcionando uma diferenciação em
momentos oportunos.

Figura 11 (cima):
Exemplo de página com equilíbrio
assimétrico. Fonte:
Elaborado pela
autora.
Figura 12 (baixo):
Utilização de escala
como elemento de
contraste nas páginas do catálogo.
Fonte: Elaborado
pela autora.
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Figura 13: Páginas com fundo preto destacando
detalhes arquitetônicos. Fonte: Elaborado pela autora.

A partir da grade de nove módulos delimitada e das subdivisões
que dela se originaram, as possibilidades de combinações entre textos,
fotografias, ilustrações e glossários foram planejadas, buscando-se
um “dinamismo consistente”, como mostram as figuras a seguir.

Figura 14: Exemplo de página com interação entre texto e ilustração
(entrada de parte/capítulo). Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 15: Exemplo
de interação entre
texto, imagem e
glossário (elaborado para explicar
termos técnicos ao
longo do catálogo).
Fonte: Elaborado
pela autora.

Figura 16: Exemplo de páginas compostas apenas com
fotografias em preto e branco. Fonte: Elaborado pela autora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exposição de noções acerca da memória, a partir de uma abordagem contemporânea ao termo, tendo como objeto empírico uma
das edificações mais ilustrativas do ecletismo pelotense, permitiu o
levantamento de relações entre ela própria, o patrimônio e o design.
Tais relações, ao longo deste texto apenas brevemente expostas, materializam-se através da peça gráfica desenvolvida, atingindo-se o
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objetivo de projetar um catálogo que sirva de suporte para atualização
da memória passada no presente. Observa-se ainda a relevância que
um material gráfico pode assumir, como parte da construção de uma
memória coletiva e de uma identidade pelotense, sendo denominado,
através das teorias analisadas, de artefato que se transforma num
lugar de memória. O catálogo, que aqui não é reproduzido na íntegra,
expõe os processos e algumas das etapas percorridas durante a obra de
restauração do casarão, enaltecendo detalhes, contando fragmentos
da história e construindo uma narrativa visual que valoriza e resgata
uma parte importante da história e da cultura da cidade de Pelotas.

N OTAS
O Casarão, que desde a restauração abriga o Museu do Doce, sediou a quarta
edição do Seminário Internacional Design, Tradição e Sociedade, cujos resultados são apresentados ao longo deste livro.
1

Cabe salientar que, até o momento, o projeto do catálogo foi elaborado apenas
como um protótipo, não tendo sido publicado ou divulgado por nenhum outro
meio que não este artigo.
2

A Instituição coordenadora da Política e do Sistema Nacional do Patrimônio
Cultural tem como objetivo promover e coordenar o processo de preservação
do Patrimônio Cultural Brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito
à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. É
dotada de qualificação técnica e estrutura funcional para atender às demandas
da sociedade.
3

4

Disponível em: https://casaraooito.wordpress.com/. Acesso em: 25 jun. 2017.

O conceito de mnemotropismo figura como uma tendência de supervalorização da memória nas sociedades contemporâneas, onde a noção de memória é
entendida como lembranças compartilhadas por indivíduos pertencentes a um
5

CAS AR ÃO Nº 0 8 D E PE L OTA S 151

grupo social em um determinado momento. Há, atualmente, uma necessidade
de armazenamento destas memórias que buscam não só compreender o passado,
mas também dar um sentido para o presente (CANDAU, 2006).
Aqui compreendida como “a construção, estrutura, forma, configuração do
objeto. Esse fator é condicionado por processos e técnicas de fabricação, e é
fixado de modo mais ou menos definitivo até que o artefato se desagregue
fisicamente” (CARDOSO, 2012, p.152)
6
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LIVROS

DE IMAGEM
NOS ACERVOS IJB E BLLIJ
José Salmo Dansa de Alencar
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1. INTRODUÇÃO
A proposta deste artigo é estabelecer relações entre dois acervos de
livros ilustrados utilizados no Estudo das dimensões do livro ágrafo,
pesquisa conduzida no Departamento de Arte e Design da PUC-Rio.
Tendo como objeto os livros de imagem1 e como laboratório a Cátedra Unesco de Leitura2, a maior parte deste estudo é empreendida
em relação a um acervo específico: a Biblioteca de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil – BLLIJ. Este trabalho teve como precedente a
pesquisa sobre livros de imagem engendrada na International Youth
Library - IJB, de Munique, em 2008, tomada aqui como referência
inicial e objeto de um estudo comparativo entre os dois acervos.
As bases teóricas que foram utilizadas para estabelecer contextualização e descrever o percurso histórico da arte de ilustrar livros
são Whalley & Cester (1988), Haining (1979) e Harthan, (1981). Para
estabelecer características da Cultura Material, Colecionismo e Modernismo na América Latina, Moles (1981), Santos (2002), Canclini
(2011). E, ainda, para o estudo das imagens e do livro ilustrado Flusser
(2005), Sipe (2010), Sagae, (2008). O trabalho parte de uma apresentação do objeto, problema e metodologia de pesquisa, para, em
seguida, descrevermos em dois blocos os objetivos e as características
dos acervos IJB e BLIJ, respectivamente.
2. O OBJETO LIVRO DE IMAGEM
Acervos nascem da atribuição de valor aos objetos e do agrupamento
em coleções acompanhados de pensamento crítico. Pensar os objetos
e compreendê-los nos contextos em que foram elaborados, usados e
valorados demanda questionar, por exemplo, o que são esses objetos?
Que valores e circunstâncias moldaram sentidos para eles? Quem os
determinou e por quê? O que podem representar ou significar? Nas
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palavras da professora Irina Aragão dos Santos, “Estes objetos, como
parte da cultura material organizada num dado contexto, nos oferecem a possibilidade de compreender como as relações em sociedade
foram costuradas intencionalmente ou aleatoriamente pelo seu uso”
(SANTOS, 2012, p. 3).
O que distingue o livro ilustrado de outros tipos de livro são
suas características formais que permitem interações com a Arte,
Educação e a Literatura. Laurece Sipe descreve uma característica
predominante nos livros ilustrados destinados às crianças e jovens,
quando afirma que “A primeira característica que você perceberá neste tipo de livros é a brevidade: Genericamente, um Picture book tem
a extensão média de 32 páginas.” (SIPE , 2010, p. 72, tradução nossa).
Essa brevidade está diretamente relacionada com sua extensão
material e narrativa, uma vez que a matriz principal dos livros infantis
são os Contos Maravilhosos e as Fábulas. Como texto de ficção, o
conto apresenta uma estrutura básica com um narrador, personagens,
ponto de vista e enredo e, no caso do Livro infantil, parte da narração
é ocupada pelas ilustrações. Como decorrência, as imagens tendem
a predominar sobre as palavras e o texto a ser proporcionalmente
menor, podendo chegar a um idealizado grau zero no caso do Livro
de imagem. “De fato, alguns Picture-books são ágrafos ou possuem
poucas palavras” (SIPE , 2010).
Pode-se dizer que os livros de imagem têm suas raízes no século
XV, como precedentes de seu uso na alfabetização, na forma de livros de gravuras religiosas, chamados block books. Essa configuração
predominantemente visual e sua função educativa são descritas pelo
historiador da arte John Harthan, ressaltando que os “clérigos adquiriram esses livros para fins de ensino, enquanto os leigos, como
livros ilustrados, mais para olhar do que para ler” (HARTHAN, 1981,
p. 60, tradução nossa).
Podemos considerar o livro de imagem como um produto que
se prolifera a partir da Revolução Industrial do século XIX , onde
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adventos tecnológicos como a seleção de cores e a cromolitografia
alavancaram a produção dos livros ilustrados, incluindo os imagiários, livros destinados ao ensino através das imagens. Inicialmente,
esses livros não eram destinados diretamente às crianças, havendo
sempre a mediação de um adulto. O público infantil, como mercado
específico, emerge da gradativa depuração da ideia da subjetividade
da criança.
Figura 1: Capa do
primeiro livro de
imagem brasileiro.
MACHADO, Juarez.
Ida e volta (1ª edição: Rio de Janeiro:
ed. Primor, 1976).
Belo Horizonte:
Agir, 1985.
Fonte: iiLer.

No Brasil, o termo livro de imagem foi, em grande parte, fixado
pelos trabalhos da Literatura infantil e Pedagogia nos últimos 40
anos. O lançamento do primeiro livro de imagem brasileiro, Ida e volta, de Juarez Machado, lançado em 1976. (Figura 1) e, posteriormente,
Outra vez, de Ângela Lago, (Belo Horizonte: RHJ, 1984), abriram
espaços para essas interações disciplinares no Brasil. Peter Sagae, em
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sua tese, apresenta os livros de imagem em função dos campos de
conhecimento que têm trazido contribuições teóricas e as discussões
em torno das terminologias, dividindo esses estudos em três grupos:
(1) Artes, Comunicação e Design, que privilegiam o ponto
de vista do ilustrador e da produção de livros; (2) Psicologia e Educação, que se ocupam do uso instrumental dos
livros e da mediação da criança com a Literatura; por fim,
(3) Linguística e estudos literários, centrados na textualidade e no fazer estético das obras (SAGAE , 2008, p. 17).

As principais análises vêm de especialistas da Literatura, como
Nelly Novaes Coelho em seu Dicionário Crítico da Literatura Infantil
e Juvenil Brasileira (1983). No âmbito específico das imagens, Luís
Camargo tomou emprestadas as funções da linguagem para aplicá-las
à ilustração (1995) e Lúcia Pimentel Góes fez classificações para o
estudo do livro só imagem (1996). No entanto, devemos considerar
o trabalho pioneiro da ilustradora e arte educadora Regina Yolanda
Werneck (1977), sobre os ilustradores brasileiros, “publicado pela editora Melhoramentos com o título O livro infantil e juvenil brasileiro:
Bibliografia de Ilustradores” (SERRA , 2013, p. 6).
3. METODOLOGIAS DE ANÁLISE
DAS COLEÇÕES IJB E BLLIJ
Irina Aragão dos Santos (2012) relaciona os campos da Historia e do
Design para considerar o aspecto afetivo dos objetos e seu uso como
parte da diversidade dos testemunhos históricos. Evocando Marc
Bloch, a autora afirma que “Tudo quanto o homem diz ou escreve,
tudo quanto fabrica, tudo em que toca, pode e deve informar a seu
respeito, abriu espaço para buscar outras fontes nesta atividade, que
não apenas as escritas” (BLOCH, 1997, Apud SANTOS, 2012, p. 3).
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Bibliotecas e coleções, assim como os livros, têm a função de
portadores de signos e reveladores sociais, funcionando, em escalas
distintas, na mediação ente o indivíduo e o mundo. Nesse sentido
esses ambientes adequam-se ao conceito de Abraham Moles, onde o
objeto pode tornar-se “testemunho da existência de uma sociedade
(industrial) na esfera pessoal [...]. Ele é mediador, desta vez da Sociedade em seu conjunto” (MOLES , 1981, p. 16).
Apresentaremos a seguir os contextos da formação; as características dos acervos e objetos que os compõem; assim como nossos
processos e metodologias de análise. Deste modo, procuramos, a
seguir, demonstrar a complementaridade entre as etapas de análise,
seja pela soma das extensões de cada coleção, seja pelos sentidos de
profundidade e abrangência.
3.1 A COLEÇÃO IJB DE LIVROS DE IMAGEM

Livros são produtos sociais diretamente relacionados aos eventos
históricos sendo “parte da complexa tessitura de relações formada pela existência e experimentação humana ao longo do tempo”
(SANTOS, 2012, p. 5).
O maior acervo de livros ilustrados do mundo surge quando Jella
Lepman, escritora e jornalista judia, exilada em Londres durante a
Segunda Guerra Mundial, voltou à Alemanha em 1945, na comitiva
norte-americana para reconstrução cultural para mulheres e crianças,
colaborando, assim, na chamada Reeducação Democrática e, em contato com editores de todo o mundo, reuniu 4000 livros de 20 países para
a grande exposição que se tornou a base do acervo IJB (LEPMAN, 2002).
Essa instituição disponibiliza acervo de mais de 80.000 livros
infantis históricos publicados entre 1570-1950 e 30.000 volumes de
livros teóricos, além de 530.000 livros infantis e juvenis em mais de
130 línguas e jornais especializados para consulta interna e concede
anualmente dez bolsas para especialistas de todo o mundo, nas áreas
relacionadas à Literatura infantil.
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Nossa metodologia de análise da coleção IJB foi divida em três
etapas; começando por uma lista descritiva da coleção de livros de
imagem da IJB, visando a estabelecer uma cronologia no desenvolvimento da narrativa visual em livros para crianças e jovens. A pesquisa
contemplava um estudo da historiografia da arte dos livros ilustrados
e a análise descritiva dos elementos materiais, técnicas de ilustração
e estruturas narrativas.
Uma percepção proveniente deste estudo abrange uma relação
social envolvida na produção do conhecimento: a autoria. Por exemplo, o livro Kunst und Lehrebüchlein (figura 2) é celebrado por alguns
historiadores da arte ligados aos livros ilustrados como o primeiro
livro de imagem já produzido.
O conteúdo descreve o imaginário social da época em pequenas
cenas para pintar. As imagens não têm relação temática entre si,
Figura 2: Capa do
livro para pintar
A painting book,
de Kate Greenway
(London: Routledge, 1884).
Fonte: IJB.
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apesar de terem unidade gráfica nas formas, espessura do traçado e
enquadramentos. Há, no entanto, uma divergência entre historiadores da arte quanto à autoria do trabalho ser do artista ou do editor.
As historiadoras da arte Joyce Walley e Tessa Cester (1988) apontam
que Kunst-und-Lehrebüchlein foi publicado em 1580, produzido pelo
pintor e ilustrador Jost Amman e não tem texto. Para Peter Haining
(1979), no entanto, o livro é uma coletânea reunida a partir de várias
fontes por Sigmund Feyerabend, um editor da cidade de Frankfurt,
pioneiro na produção de livros ilustrados.
Da lista de livros de imagem publicados até o fim do século XIX,
constantes no acervo histórico da IJB, apenas dois trazem o nome do
ilustrador como autor da obra: Das Landleben, de Carl Offerdinger
(Sttutgart: Scheitlin, 1855) e A painting book, de Kate Greenway (figura 3). Os dois são nomes celebrados na historiografia da arte do
livro ilustrado, no entanto é importante notar o pioneirismo de Kate
Greenway na Era de ouro do livro ilustrado. A relevância de sua obra
torna-se ainda maior por ser a representante do sexo feminino num
período e ambiente predominantemente masculino, abrindo caminho para outra ilustradora ainda mais reconhecida: Beatrix Potter.
A listagem dos livros de imagem foi organizada através do sistema
On-line Public Access Catalogue – OPAC , usando os seguintes itens da

Figura 3: Capa e
visão interna do
livro (peep show
book) The Tames
Tunnel (Londres:
S&J Fuller. 1850).
Fonte: IJB.
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interface: “basic search” [pesquisa básica] e preenchendo o espaço de
busca com “textloses buch” [livro sem texto]. A partir desse input o
sistema nos deu 613 itens, até 1999. Por conseguinte, estabelecemos
uma ordem cronológica, acrescentando informações disponíveis no
sistema, como: autor, cidade, editora, ano da publicação, número de
páginas, idioma.
O segundo passo foi escrever resenhas dos livros, optando por
não acessar a produção nacional, citando apenas a coleção de Eva
Furnari Quer brincar? com três livros: Quem cochicha o rabo espicha;
Quem espia se arrepia; Quem embaralha se atrapalha (São Paulo:
FTD 1986) - os primeiros livros de imagem brasileiros da coleção IJB.
Excluímos também títulos repetidos como: traduções e reedições. O
resultado foram 170 resenhas descrevendo os livros de imagem que
consideramos mais inovadores, publicados entre 1823 e 1995.
As resenhas resultaram da abordagem fenomenológica dos objetos e apontavam, inicialmente, o tipo de livro: imagiários, ABCs,
livros brinquedo, incluindo livros para pintar, pop ups, peep show books
(figura 4). As análises consistem em descrições da morfologia, em
termos do projeto e configuração do objeto, como: título, tema, tipo
de ilustração, elementos gráficos, tipo de impressão, tamanho, tipo
de encadernação, número de páginas, acabamento e recursos narraFigura 4: Capa do
livro Il mio leone,
de Mandana Sadat
(Milano: Terre di
mezzo, 2011).
Fonte: iiLer.
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tivos. A ordem cronológica possibilitou visualizarmos as mudanças
na forma, conteúdos e as inovações a respeito da narrativa visual.
O terceiro passo consistiu na descrição de estruturas narrativas
visuais em Contos de fadas publicados como livros de imagem, em
comparação com suas respectivas versões verbais, buscando correspondências e distinções entre as duas formas. Surpreendentemente,
a incidência desses contos nos livros de imagem até 1999 se reduzia
a apenas 15 títulos. Esse estudo evidenciou a inserção da produção
nacional no cenário internacional e características específicas da narrativa nos livros de imagem, tendendo mais à criação de novas estruturas narrativas do que se referir às narrativas verbais preexistentes.
3.2 A COLEÇÃO BIBLIOTECA DE LEITURA E LITERATURA
INFANTIL E JUVENIL - BLLIJ

Em sua Teoria dos objetos, Moles afirma que o papel primordial do
objeto é “resolver ou modificar uma situação por meio de um ato
[...] como mediador entre o homem e o mundo” (MOLES , 1981, p.
11). Essa mediação ganha sentido quando esse objeto é o livro e esse
ato é a leitura em sua acepção mais ampla. O conceito que rege o
acervo do projeto BLLIJ digital propõe ampliar as formas de ver e as
maneiras de ler a produção literária para crianças e jovens. Esse projeto
foi subvencionado pela FAPERJ entre 2012 e 2014, sob a coordenação
da professora Dra. Eliana Yunes.
Esse acervo segue a ideia de uma coleção de livros que, a princípio,
toda criança tem o direito de conhecer. Nesse sentido, os objetivos do
projeto são a seleção, análise e disponibilização do acervo, de forma
presencial e on-line. Esse material tem sido reunido a partir da indicação de especialistas e seguindo a missão do iiLer de formar de leitores.
O resultado é o desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa e
resenha de livros que privilegia as inter-relações entre texto e imagem.
Os livros de imagem apontam aspectos específicos dessa relação,
tomando a ideia de que uma sequência de imagens também pode
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ser considerada como manifestação de uma textualidade (FAVERO
& KOCK , 1983). Nesse sentido, a linguagem visual pode ampliar as
possibilidades da leitura e minimizar diferenças culturais, como a
língua do país em foi originalmente publicada. Essa característica é
evidenciada por livros de imagem estrangeiros na coleção, inclusive
títulos publicados posteriormente no Brasil, como o livro Meu leão
(figura 5), publicado no Brasil pela Escala Educacional, em 2009.

Figura 5: Capa do
livro Move Tudo,
de Marcelo Cipis
(São Paulo: Cia das
Letrinhas, 2011).
Fonte: iiLer.

Localizamos 68 livros de imagem – 40 internacionais e 28 nacionais – inseridos indistintamente no acervo BLLIJ. Esse acervo de
Leitura e Literatura Infantil e Juvenil vem sendo trabalhado como
um dos 21 acervos da referida Biblioteca do iiLer. Além da Literatura
Infantil e Juvenil onde constam obras ficcionais e produção literária
para crianças e jovens, a proposta de acesso ao acervo abrange as versões material e virtual, aos quais se somam documentos organizados
em universos temáticos.3
Os livros de imagem são catalogados e analisados a partir de uma
metodologia específica da estética visual. A proposição dessa metodo-
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logia decorre do método de análise utilizado na IJB, e busca oferecer
uma abordagem suplementar aos estudos dos livros ilustrados por especialistas da Literatura infantil e Pedagogia, nos quais as imagens são
analisadas em suas relações com as palavras. No caso do nosso objeto,
livros sem palavras, percebemos que essas análises não dão conta de suas
potencialidades estéticas, fazendo-se necessário um alargamento do escopo teórico conceitual por pontos de vista das Artes Visuais e Design.
O conceito que rege nossa metodologia de análise toma o livro
como um sistema a ser estudado em face de suas dimensões espaço-temporais, e tem como antecedentes o estudo da imagem na obra
de Wassily Kandinsky, Ponto, Linha, Plano (1996); a concepção de
Ulises Carrión, onde o “livro é uma sequência de espaço-tempo”
(CARRIÓN, 2011, p. 12); e a definição de Vilém Flusser, na qual as
imagens seriam o “resultado do esforço de se abstrair duas das quatro dimensões de espaço-tempo, para que se conservem apenas as
dimensões do plano” (FLUSSER, 2005, p. 7).
Nossa metodologia se divide em quatro etapas de atuação relacionadas, cada uma, a uma dimensão espaço-temporal do livro, da
seguinte forma:
Dimensão da linha: Relacionada à primeira dimensão, consiste
em estabelecer uma análise do desenho e da gênese da obra. Analisamos livros baseados nas representações da linha e outras formas
de desenho, entendendo-os também como manifestações criativas,
registro inicial da imagem e do projeto do livro.
Dimensão do plano: Relacionada à segunda dimensão, consiste
em produzir uma análise interpretativa das ilustrações para aprofundar conceitualmente o confronto entre representações da cultura
popular/culta, industrial/artesanal, tradicional/moderna em suas
relações com a História da Arte. Buscamos aqui categorizar tipos de
ilustração, materiais e técnicas de configuração e impressão.
Dimensão do objeto: Relacionada à terceira dimensão, consiste
em compor resenhas descritivas da morfologia do livro, classificar,
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listar e comparar aspectos formais e materiais das obras. Apontamos
características da tridimensionalidade do objeto, como espessuras,
volumes, tamanhos; e tipos e elementos de encadernação, como: capas, sobrecapas, lombadas e papeis.
Dimensão da narrativa: Relacionada à quarta dimensão, consiste
em analisar estruturas sequenciais como manifestação da dimensão tempo, para categorizar tipos de narrativas visuais. Apontamos
possíveis analogias com a tradição verbal nos estudos da Literatura
e influência das diversas manifestações da cultura visual sobre os
livros de imagem.
4. LIVROS BRASILEIROS NO ACERVO BLLIJ
O perfil dos nossos ilustradores demonstra formações tão diversas
quanto os procedimentos utilizados e, ainda que a influência europeia esteja muito presente, nota-se a emergência de uma identidade
visual própria. Em um século de história do livro ilustrado para crianças e jovens no Brasil ficaram marcas do hibridismo que engloba o
Modernismo, o Concretismo, a pintura naïf e o artesanato, mas as
mudanças mais claras são as posteriores à década de 1970.
Jaqueline Lichtenstein (2006), em seu livro A Pintura, apresenta
discussão que coloca em oposição duas tendências da pintura: uma baseada na cor e outra no desenho, defendidas durante o Renascimento
pelas Escolas de Veneza e Florença. Essas duas tendências da teoria da
pintura são usadas aqui como categorização em uma analogia transposta à ilustração. Nesse sentido, ainda que alguns trabalhos fujam às
rotulações e outros possam flertar com mais de uma vertente, buscamos analogias em duas tendências principais, utilizadas aqui apenas
como categorização, sendo uma mais pictórica e outra mais gráfica.
A ideia é relacionarmos essas tendências à distinção renascentista, na forma de livre associação, do mesmo modo que podemos
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distinguir pela técnica de ilustração de livros, diferenças entre uma
obra mais gráfica, baseada na cromoxilografia, em Walter Crane, e
uma obra mais pictórica, baseada na cromolitografia, em Arthur
Rackham, traçando um breve panorama que busca distinguir tendências mais gráficas ou mais pictóricas nas ilustrações presentes no
acervo BLLIJ.
Os trabalhos citados representam uma amostragem parcial da
obra de cada autor, assim como dos livros do referido acervo. Essas
escolhas têm como base a exposição comemorativa Brazil: Countless
threads, countless tales (2014), organizada pela Fundação Nacional
do Livro infantil e Juvenil - FNLIJ. Esse material foi levado em conta
pela representatividade dos ilustradores presentes tanto na exposição
quanto no acervo do iiLer.

Figura 6: Capa do
livro Telefone sem
fio, de Renato Moriconi e Ilan Brenman
(São Paulo: Cia das
Letrinhas, 2010).
Fonte: iiLer.
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As obras com características mais gráficas, ou seja, baseadas predominantemente no desenho, têm uma gama variada de estilos. Os
livros de Marcelo Cipis (figura 6), por exemplo, trazem ilustrações
trabalhadas digitalmente, com enquadramentos e linhas de espessura
e contraste uniformes, composições estruturadas com economia e
concisão. O artista contradiz uma tendência da crítica que considera
a arte contemporânea e a ilustração como universos irreconciliáveis
e produz um trabalho, nesse sentido, hibridizado, com influência
do cartoon do início do século XX, com contornos lineares presentes
em sua pintura.
Figura 7: Capa do
livro O fim da fila,
de Marcelo Pimentel (Rio de Janeiro:
Rovelle, 2011).
Fonte: iiLer.

A versatilidade de Renato Moriconi é visível em seus trabalhos
constantes no acervo BLLIJ: Telefone sem fio (figura 7) e E a mosca foi
pro espaço (São Paulo: Escala educacional, 2011). Os dois livros têm
identidades visuais completamente distintas: o primeiro é parte de
uma trilogia baseada em retratos, produzida em parceria com Ilan
Brenman, onde predomina a rica representação de volumes e cores.
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O segundo, por sua vez, traz desenhos lineares a nanquim, tendendo
ao humor e relacionado à identidade visual típica do Cartoon e das
histórias em quadrinhos.

Figura 8 (cima):
Páginas internas do
livro Os donos da
bola, de Jô Oliveira
(São Paulo: Escala
Educacional, 2010).
Fonte: iiLer.
Figura 9 (baixo):
Capa do livro A
Bela e a Fera, de
Rui de Oliveira (São
Paulo: FTD, 1994).
Fonte: iiLer.
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Numa outra linha de ilustração gráfica, encontramos a rusticidade das nossas raízes cordelistas, profundamente identificada com a
cultura brasileira e cada vez mais utilizada em livros para crianças e
jovens, sendo referidas em livros dos ilustradores Marcelo Pimentel
(figura 8) e Jô Oliveira (figura 9). Nesta vertente gráfica devemos considerar ainda uma linha de humor muito influente onde destacamos
Mariana Massarani e Ziraldo. Mais do que o nome mais importante
da nossa ilustração em livros, Ziraldo é, sem dúvida, um dos mais
importantes autores da Literatura para crianças ao redor do mundo.4
No mesmo sentido que esses ilustradores têm buscado uma
identidade gráfica para nossa ilustração baseada no desenho como
estrutura, vão coexistir no Brasil ilustradores produzindo imagens
com características mais pictóricas. Rui de Oliveira transita entre
as duas tendências, mas, como efeito de categorização, escolhemos
representá-lo por sua impressionante obra pictórica. Talvez se possa
atribuir à sua formação na Hungarian School of Arts, em Budapeste,
e à longa atuação como professor da Escola de Belas Artes EBA –
UFRJ, a erudição e a densidade de sua obra. Encontramos em Rui
marcas autênticas da Era de ouro do livro ilustrado e, ao mesmo
tempo, a representação de uma raiz importante da história da arte, e
da história do livro ilustrado: o Barroco, visível em seu livro A Bela
e a Fera (figura 10).
O uso da cor e da luz como forma de caracterizar personagens e
atmosferas na narrativa visual são domínios para poucos ilustradores
e que Rui traz também de sua longa atuação como diretor de arte de
televisão e diretor de filmes de animação. Suas figuras muitas vezes
têm características do cinema expressionista, pela carga emocional
que imprime nas representações do olhar. No entanto, percebe-se, no
detalhamento e grandiosidade das cenas, a força do estilo Barroco,
tão importante na formação do imaginário brasileiro pela arquitetura
das igrejas do período colonial e celebrado por Rui de Oliveira em seu
livro Três anjos mulatos do Brasil (São Paulo: FTD, 2011).
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Figura 10 (cima):
Páginas internas
do livro O cântico
dos cânticos, de
Angela Lago
(São Paulo:
Paulinas, 1992).
Fonte: iiLer.

Figura 11 (baixo):
Páginas internas
do livro Bruxinha
Zuzu, de Eva Furnari (São Paulo:
Moderna, 2010).
Fonte: iiLer.

A qualidade e a diversidade de técnicas na obra de Ângela Lago
resultam de proposições e procedimentos nos quais a forma e a técnica estão submetidas a um determinado conceito preestabelecido.
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Ângela é uma pioneira nas técnicas digitais e na produção de livros
eletrônicos, sempre transitando por estilos com sensibilidade e erudição que podem ser vistas em seus livros de imagem presentes no
acervo BLLIJ: O cântico dos cânticos (figura 11) e Cena de rua (Belo
Horizonte: RHJ, 1994).
Biagio D’Angelo, em análise à obra Sua Alteza a Divinha (Belo
Horizonte: RHJ, 1990) nos mostra aspectos da obra de Ângela onde
ela joga com camadas fônicas e culturais chegando a analogias mais
profundas, trazendo uma personagem que representa
“[...] exemplo arquetípico da mulher fatal, na qual eros e
thanathos se reúnem numa perspectiva que poderia chegar, ao usarmos a teoria do mal de Georges Bataille, até o
sadomasoquismo” (D’ANGELO, 2013. p. 37).

O humor presente na obra de Eva Furnari permitiria que a
colocássemos ao lado de Ziraldo e Massarani, mas é pela técnica da
aquarela que dá vida aos seus desenhos que a aproximamos de Lúcia
Hiratsuka, nomes que continuam influenciando uma legião de novos
admiradores. Eva Furnari - e sua inesquecível Bruxinha Zuzu (figura
12) - foi uma das percursoras dos livros de imagem no Brasil com a
citada coleção Quer brincar? (São Paulo: FTD, 1986). A técnica da
aquarela, fundamental nas origens da Literatura para crianças e jovens, tem no Brasil ainda dois outros importantes expoentes presentes
no acervo BLLIJ: Cárcamo e Odilon de Moraes.
Os ilustradores da geração de 1990 iniciaram uma pesquisa pela
identidade visual da nossa Literatura infantil e juvenil em oposição à tradição acadêmica europeia. A geração Marilda Castanha e
Roger Mello, entre outros, agregaram valores da arte naïf brasileira à ilustração de livros na década seguinte à Geração 80, das artes
plásticas, inaugurando uma identidade visual inexistente até então.
Essa identidade intencionada e cunhada nos últimos 20 anos é em
si a maior contribuição dessa geração da qual devemos mencionar a
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contribuição das artistas e educadoras Graça Lima e Ciça Fittipaldi.
O reconhecimento deste valor foi a premiação de Roger Mello com
o maior prêmio internacional da Literatura para crianças e jovens, o
Hans Christian Andersen Award, recebido pela primeira vez por um
ilustrador sul-americano em 2014.

Figura 12: Guardas do livro Selvagem, de Roger Mello
(São Paulo: Global, 2010). Fonte: iiLer.

Além de diversos prêmios como ilustrador, o percurso de Roger Mello inclui o reconhecimento de sua produção como escritor
e designer, o que o torna um autor completo. Sua obra de caráter
fortemente colorista revitalizou a Literatura infantil brasileira e
conquistou admiradores por todo o mundo, tendo recebido nove
prêmios Jabuti - CBL e tornando-se hors-concours de prêmios FNLIJ.
Assim, Roger confirma sua presença de destaque num seleto grupo de ilustradores brasileiros de reconhecimento internacional, dos
quais destacamos Angela Lago, Ciça Fittipaldi, Eliardo França, Eva
Furnari, J. Carlos, Marilda Castanha, Nelson Cruz, André Neves,
Rui de Oliveira e Ziraldo.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em seu percurso histórico, a ilustração tem transformado a produção
de livros, acompanhando movimentos artísticos e influenciando a
produção estética em outros meios. Por isso, e por um notório avanço
da linguagem icônica na comunicação visual, o estudo da imagem
vem sendo privilegiado em seus diferentes aspectos, ainda que sua
configuração esteja tão inextrincavelmente ligada ao meio que a veicula, neste caso o objeto livro.
O livro de imagem é um livro ágrafo e um meio específico da
Literatura infantil e juvenil, analisado em nosso estudo a partir de
uma metodologia análoga às quatro dimensões do espaço-tempo
onde a primeira dimensão é a linha (desenho), a segunda é o plano
(página), a terceira é o objeto (livro) e a quarta é o tempo (narrativa).
O livro de imagem tem especificidades abordadas aqui pelos aspectos
históricos e educacionais que regem as coleções da IJB e da BLLIJ, respectivamente. Os valores educacionais e as circunstâncias históricas
dos livros de cada coleção foram os fundamentos para a formação
desses acervos e, nesse caso, há uma concomitância desses aspectos
em ambos os acervos, diferenciados pela cultura de cada país.
O acervo alemão abrange séculos de produção de livros e é resultado de doações de editores durante o movimento de reconstrução da
Alemanha, na chamada Reeducação Democrática. O acervo brasileiro,
por sua vez, foi iniciado entre 2012 e 2014, a partir de um projeto
determinado por seu caráter literário e educacional na formação de
leitores, com o objetivo de ampliar as formas de ver e ler a produção
literária para crianças e jovens.
Os livros de imagem representam uma importante parcela do
acervo BLLIJ, prestigiando a pluralidade de nossa cultura visual em
publicações que representam um ponto de interseção entre Arte,
Educação e Literatura. Esta presença denota o entendimento ampliado do termo leitura, que deve dar conta de uma série de relações
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onde o significado será resultado de um processo de mediação no
qual a palavra tem lugar de referência. Sempre como uma ausência
silenciosa, nunca uma inexistência.

N OTAS
O livro de imagem é considerado aqui como um tipo de livro ágrafo destinado
ao público infantil.
1

2

Integra o Instituto Interdisciplinar de Leitura – iiLer, da PUC-Rio.

Disponível em: <www.iiler.puc-rio.br/catedra.puc-rio.br/catedra/biblioteca/
acervos/> Acesso em 20 de maio de 2017.
3

Alguns importantes autores que não constam na lista de livros de imagem
do acervo BLLIJ estão presentes na coleção de livros ilustrados do iiLer e são
citados aqui pela relevância de suas contribuições no cenário da ilustração de
livros brasileira.
4
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IDENTIDADE VISUAL E

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

PARA UM ACERVO EDUCACIONAL EM PELOTAS/RS
Elaine Schaab &
Helena de Araujo Neves
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1. INTRODUÇÃO
O resultado deste artigo é vinculado à participação em um Projeto
de Pesquisa oriundo do curso de Pós-graduação em Educação da
Universidade Federal de Pelotas, intitulado “História da educação:
processos escolares e profissão docente no RS” e de um Plano de Trabalho atrelado a tal projeto denominado de “Preservação de acervo e
constituição da memória: possibilidades de pesquisa, conservação e
desenvolvimento de projetos no campo do Design e da Educação”.
Tal pesquisa tratava-se da intenção de aproximar o campo do Design com o da Educação, tendo por objetivo desenvolver pesquisas
interdisciplinares, realizadas junto ao acervo do Centro de Documentação (CEDOC), pertencente ao Centro de Estudos e Investigações
em História da Educação (CEIHE), Grupo de Pesquisa vinculado ao
Programa de Pós-graduação em Educação da UFPel.
Ao iniciar os estudos e se aproximar do CEDOC , identificou-se
a necessidade de criar uma Identidade Visual para o local, além de
pensar em um Projeto de Sinalização para auxiliar as pessoas no
uso do Centro – espaço com um amplo acervo. Para isso, buscou-se
entender como o Design auxiliaria os usuários a se orientarem e se
locomoverem em um ambiente com autonomia através de um Projeto
de Sinalização.
Foi a partir dessa pesquisa que se apresentou os seus resultados,
por meio de uma comunicação, no 4º Seminário Internacional Design, Tradição e Sociedade. Tal evento, no ano de 2016, teve como
temática: as artes gráficas, acervos e fundos de perfil histórico na
América Latina. Temática essa, portanto, intimamente ligada à
pesquisa que foi apresentada de maneira oral e que agora se configura neste artigo – que tem o objetivo de compartilhar, de forma
sucinta, os procedimentos metodológicos utilizados para a construção de uma Identidade Visual1 e de uma Sinalização para um
acervo educacional.
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2. PERCURSOS METODOLÓGICOS
Com base no objetivo geral da pesquisa, os objetivos específicos que
nortearam o estudo foram: observar as necessidades dos usuários no
uso do espaço ocupado pelo CEDOC; fazer um levantamento dos
tipos de objetos e áreas contidas no acervo; cruzar os conhecimentos
do campo geral do Design com as especificidades do projeto de sinalização; desenvolver uma Identidade Visual para o CEDOC e planejar
um Sistema de Sinalização.
Considerando o objeto de análise e com a intenção de obter os melhores resultados possíveis, utilizou-se o método de pesquisa qualitativa tanto na escolha do CEDOC, que foi analisado em profundidade,
como por meio das técnicas de coletas de dados (GIL , 2009). Para isso,
primeiramente foi realizada uma etapa exploratória, com o intuito
de proporcionar uma familiaridade com o problema, desenvolvendo,
esclarecendo e modificando conceitos e ideias iniciais (GIL, 2009). Ao
desenvolver essa etapa, o propósito foi o de abordar uma visão geral
do tipo de fontes existentes no acervo do Centro de Documentação.
Para isso, foi necessário aplicar entrevistas semiestruturadas com
os gestores do CEDOC (MARCONI; LAKATOS, 2011), para que fosse
possível reunir o máximo de informações sobre o local e identificar
quais eram as reais necessidades apontadas pelos entrevistados.
Durante a etapa exploratória estudou-se o Centro de Documentação como um todo. Este se trata de um espaço que abriga acervos
vinculados à História da Educação de Pelotas e região. Foi criado e
é administrado por membros do CEIHE (Centro de Estudos e Investigações em História da Educação). Este, por sua vez, constitui um
grupo de pesquisa que desenvolve suas atividades junto à Faculdade
de Educação da UFPel. O objetivo dos gestores, ao criar o espaço, era
o de divulgar o rico acervo – constituído por fontes impressas, manuscritas e iconográficas – reunido ao longo de anos para dar acesso
aos pesquisadores e indivíduos da comunidade. Segundo Tambara
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(2012), o Centro de Documentação procura recuperar a memória da
educação; preservar todo o tipo de material e constituir acervos documentais temáticos; disponibilizar um acervo documental; compor
um acervo de dissertações e teses produzidas no campo da História da
Educação; reconstituir a materialidade do cotidiano escolar: carteiras
escolares, mesas, lousas, lápis, canetas, cadernos e manuais escolares,
etc.; recolher e catalogar materiais doados por instituições ou pessoas
e promover exposições e mostras sobre História da Educação. A Fig.
1 ilustra uma visão geral do espaço.

Figura 1: Conjunto de imagens do CEDOC.
Fonte: SCHAAB, 2014.

Como técnica da coleta de dados, além das entrevistas, utilizou-se
também da observação (GIL , 2009) e da captação de fotografias do
ambiente, pois se tinha o intuito de obter uma experiência direta com
as situações ocorridas no local foco da Sinalização e da Identidade
Visual. Após realizar as reuniões e as entrevistas com os gestores,
verificou-se as necessidades operacionais do ambiente para, então,
desenvolver os possíveis percursos dos usuários e destacar os pontos-chave onde deveriam estar localizadas as futuras informações

IDE NTIDADE V I S UAL E S I S TEMA DE S I N A L I Z AÇÃO 180

do Sistema de Sinalização. Em uma etapa posterior, abordaram-se
as alternativas de Design, estudando formas, paletas de materiais,
possíveis arranjos cromáticos, famílias tipográficas e os conteúdos
informacionais necessários para o Sistema de Sinalização. Nessa fase
também se considerou a Identidade Visual, pois, segundo Gibson
(2009), para que um Projeto de Sinalização apresente um bom resultado ligado à imagem da instituição é necessário que a Identidade
esteja presente desde o início do projeto gráfico – com o intuito de
gerar um conceito mais forte e coerente no resultado final.
Em linhas gerais esses foram os passos realizados para um diagnóstico do local que foi, posteriormente, sinalizado. A seguir apresentam-se as informações sobre o processo de projetação.
3. DESIGN DE IDENTIDADE E DE SINALIZAÇÃO PARA
O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEIHE/UFPEL
Após essa primeira imersão sobre o funcionamento do CEDOC,
partiu-se para o desenvolvimento da Identidade Visual. Segundo
considerações de Frascara (2006), todo o projeto de Design, independentemente da sua escala de complexidade, requer um planejamento
prévio da estratégia de comunicação, visualização e produção. Os
dois primeiros aspectos são relacionados ao estudo do projeto, ao
desenvolvimento de estratégias e às propostas de Design. A última
etapa, por sua vez, inclui a organização de recursos para a produção
final. Para que o projeto ocorra é tarefa do designer coordenar o
desenvolvimento do projeto (FRASCARA, 2006). A metodologia projetual utilizada na pesquisa foi desenvolvida, portanto, por Frascara
(2006) e se apresenta com as seguintes fases:
Primeira definição do problema: momento no qual o cliente exprime as necessidades do projeto. O designer, por sua vez,
avalia as formas de atender ao pedido, definindo a melhor so-
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lução (FRASCARA , 2006). Em relação ao projeto do CEDOC , esta
etapa ocorreu durante a entrevista com os gestores do espaço – que
expuseram os problemas de comunicação e de funcionamento do
local. A partir dos apontamentos, chegou-se à conclusão de que era
necessário criar um projeto de Identidade Visual, tornando o CEDOC
reconhecível a partir de aspectos visuais, bem como projetar uma
sinalização, a fim de orientar os usuários.
Coleta de informações: consiste em gerar uma clara definição
sobre a imagem corporativa da instituição e sobre o público que se
relaciona com o espaço (FRASCARA , 2006). Além das entrevistas já
mencionadas, para tomar conhecimento sobre o Centro, utilizou-se
de informações publicadas na mídia e de observações realizadas no
espaço. Nesse momento os gestores solicitaram que o nome do grupo
de pesquisa que administra a instituição – CEIHE – se fizesse presente
na designação da futura marca prioritária.
A próxima etapa projetual é nomeada de segunda definição do
problema. Consiste em desenvolver análises de similares, a fim de
checar as tendências utilizadas por outras instituições (FRASCARA ,
2006). Com esse intuito, analisou-se uma seleção de marcas de importantes museus que apresentam características contemporâneas.
Esses exemplos deram subsídios para observar tendências e soluções
empregadas por outras marcas – o que auxiliou na construção da
identidade do CEDOC.
Na etapa posterior, nomeada de especificação de projeto, se
definem os meios, o contexto e o alcance da mensagem. Esta deve
ser totalmente compreensível pelas pessoas fazendo parte da cultura
vivenciada por elas (FRASCARA , 2006). Considerando as necessidades do projeto de Identidade Visual do CEDOC , entendeu-se necessária a ênfase na representação do espaço, isso porque essa ação
proporcionaria um reconhecimento inicial para o CEDOC , para que,
futuramente, ele pudesse se promover de outras formas – alcançando
um público maior.
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A terceira definição, a linguagem visual do projeto, se trata da
seleção, da geração e da organização dos elementos gráficos que irão
representar os conceitos na marca (FRASCARA , 2006). Nessa etapa
foram desenvolvidas diversas alternativas para o CEDOC. Os primeiros estudos focaram-se em tipografia, abordando os conceitos de
Lupton (2013), nos quais foram testadas alternativas de linguagens
tipográficas, entre elas: modernas com serifas retas, com variações
entre traços finos e espessos, testes de eixos verticais e horizontais;
tipos geométricos, sem serifas e com traços mais equilibrados, fontes
com estilo mais orgânico e com pequenas variações de espessura.
Na tentativa de criar um símbolo para o CEDOC utilizou-se os
materiais recorrentes no acervo: os livros. Além disso, foram testadas
alternativas mais abstratas (ver SCHAAB, 2014). Por fim, procurou-se
abordar as características arquitetônicas do local, usando como referência a silhueta de um vitrô de uma janela do Centro de Documentação. Os experimentos citados serviram como base para a criação do
projeto, porém nenhuma dessas alternativas foi considerada na versão
final, pois se optou por desenvolver uma identidade mais conceitual,
como será exposto a seguir.
Passando à fase de desenvolvimento do anteprojeto, definiu-se
a forma e o conteúdo da identidade (FRASCARA, 2006). Após exaustivos testes sobre os elementos gráficos, chegou-se ao resultado final.
Para isso, procurou-se rever os conceitos que representam o local
com o intuito de desenvolver um projeto relevante, considerando as
características institucionais do Centro de Documentação. Nesta fase
a palavra “preservar” foi tomada como um dos objetivos do Centro.
Sendo assim, este foi o conceito primordial que conduziu a criação da
marca, ou seja: o conceito de preservação de documentos. Portanto, a
marca final, ilustrada na Fig. 3, se resume em representar a sigla DOC
(documentação) dentro de um retângulo – que tem por objetivo simular a preservação, a proteção e o resguardo dos materiais do acervo.
Também é importante destacar que a construção do retângulo, que
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foi projetado através da proporção áurea, foi também estabelecida a
fim de deixar a marca harmônica.

Figura 2: Solução final para a marca CEDOC.
Fonte: SCHAAB, 2014.

Optou-se pela tipografia Bellerose, pelo seu estilo geométrico, em
contraponto ao retângulo áureo. A diferenciação da sigla DOC, em
maiúsculo, tenta explorar a importância dos documentos. Destaca-se
que a atividade fim (Centro de Documentação CEIHE | UFPEL) foi
desenvolvida com uma tipografia mais adequada ao texto, a Meta
Pro-Book, visando a sua aplicação nos elementos da Sinalização. Além
disso, projetou-se a marca em preto, por ser uma cor que se mostra
atemporal, além de ser associada à sobriedade e seriedade (características do Centro e do seu público-alvo).
Com a finalização da marca, iniciou-se o processo de desenvolvimento das aplicações do estilo gráfico em materiais. Criou-se uma
papelaria básica, composta por papel timbrado, envelope, cartão de
visita e um carimbo, além de modelos para camisetas (Fig. 4).
As próximas etapas, segundo a metodologia projetual utilizada,
compreendem as fases de: Apresentação ao cliente – nessa fase foi
apresentado aos gestores o trabalho desenvolvido, sendo obtida a
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aprovação dos conceitos abordados no projeto; Organização da
produção – foi criado um Manual de Identidade Visual contendo
orientações necessárias para a aplicação da marca em diferentes meios
–; a supervisão de implementação de produção e a avaliação final
do projeto.

Figura 3 (cima):
Aplicação em
materiais institucionais. Fonte:
SCHAAB, 2014.
Figura 4 (baixo):
Especificações
quantitativas.
Fonte: SCHAAB,
2014.

Após a finalização do projeto de Identidade Visual, partiu-se para
o desenvolvimento da sinalização para o espaço. De início, foi importante fazer um mapeamento teórico sobre esse campo de estudo
para, posteriormente, desenvolver o projeto prático. Foram estudados
autores como: Costa (2007), Gibson (2009), D’Agostini; Vidal (2010),
Cardoso (2012). Ainda com relação à sinalização, é importante destacar que este projeto demandou uma atenção maior para os aspectos
específicos com relação à escala, pelo tamanho dos materiais e da
sua ocupação no espaço. Também se considerou as dimensões das
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peças, pois o projeto não se limitava unicamente ao plano bidimensional e sim ao tridimensional, podendo ser afetado de acordo com
as características do entorno. Além disso, se avaliou a função e a
intenção comunicativa das informações no sistema. Ou seja, desenvolver um projeto de sinalização requer uma atenção rigorosa pela
sua complexidade, o que evidencia a necessidade de uma metodologia
específica para tal projeto (COSTA , 2007). Costa (2007), apresenta
ainda uma sequência de etapas exclusivamente focadas em projetos
de sinalização que foi aplicada no projeto do CEDOC . A primeira
é nomeada de Coleta de Informações e consiste em reconhecer o
local; especificar os dados quantitativos, ou seja, as possíveis rotas;
a quantidade de informações que serão traduzidas para o número
necessário de sinais; os sentidos de deslocamento, que irão depender
dos objetivos do visitante; os pontos de informações e o sentido dos
sinais (ver Fig. 4). Deve-se considerar, também, os dados qualitativos
que abrangem: o estilo arquitetônico; as condições de iluminação do
ambiente e a Identidade Corporativa (COSTA , 2007).
Na Fig. 4 destacou-se algumas possibilidades de percurso para
se ter noção dos locais em que os sinais deveriam ser projetados,
visando à eficiência da sinalização. A linha vermelha representa os
caminhos possíveis de entrada, por se entender que se o usuário quiser
chegar, por exemplo, ao espaço do acervo de livros ele necessariamente terá que percorrer os primeiros ambientes. Além disso, para
sair do CEDOC o caminho é o mesmo, porém inverso, conforme
delimita a linha azul. Os pontos em laranja representam os locais
onde se devem afixar as informações para facilitar o reconhecimento de cada ambiente. Neste caso, determinou-se a utilização de um
sinal de identificação, assim o usuário ficará ciente do local em que
se encontra. Juntamente com este sinal, entendeu-se que uma seta
poderia fortalecer o reconhecimento. Já os pontos em verde sobre
as estantes representam a necessidade de sinais informando sobre o
conteúdo dos livros.
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Com a análise das informações qualitativas procurou-se avaliar,
também, o estilo arquitetônico do local, desde a sua estrutura até as
suas cores. As características coletadas conjuntamente com as informações quantitativas e qualitativas serviram de base durante todo o
desenvolvimento do Sistema de Sinalização.
Para Costa (2007), a etapa posterior trata-se da Concepção do
Sistema. Nela definiu-se a localização de cada um dos sinais necessários, que foram organizados a partir das seguintes categorias:
- Ambiente 1: Recepção; secretaria; espaço para pesquisa e espaço
expositivo. Para resolver as necessidades de comunicação, projetou-se um sinal de orientação para a entrada, indicando todos os espaços do CEDOC. Além disso, a partir das informações cedidas pelos
gestores, identificou-se a necessidade de criar sinais de identificação.
- Ambiente 2: Processamento técnico; catalogação; tombamento; higienização e acondicionamento. Esse ambiente abrange a área onde
é feita a preparação dos materiais que chegam para o Centro. Assim,
definiu-se a implementação de um sinal direcional do primeiro
para o segundo ambiente, indicando a localização da segunda e da
terceira sala. - Ambiente 3: Sala de pesquisadores e acervo do CEIHE .
Neste local indica-se a implementação de um sinal de identificação.
Ao final do ambiente, por sua vez, uma informação irá direcionar
o usuário sobre o que se encontra no ambiente 4 e 5. - Ambiente
4: Acervos especiais, escolares e pessoais. Este ambiente é o mais
complexo no que se refere à quantidade de informações, pois nele
se encontrava a maioria dos livros e impressos. Por isso, além de
indicar o tipo de acervos, foi necessário abordar as subdivisões de
acervos. Além disso, observou-se que em cada estante era necessário fixar informações sobre os conteúdos presentes nesses acervos,
tais como: Memória Étnica; Leis do Império; livros sobre Pelotas;
textos escolares de história; de geografia; de química; aritmética,
etc. - Ambiente 5: Reserva técnica, recuperação de documentos e
setor de digitalização. Este é um local de uso exclusivo dos colabora-
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dores e a necessidade era a de implementar um sinal de identificação
nomeando o espaço.
Ainda na etapa de concepção do sistema, segundo Costa (2007),
deve-se consultar o Manual de Identidade Visual, com a finalidade
de adequar o estilo gráfico da instituição ao projeto de sinalização.
Sendo assim, iniciou-se pela análise do alfabeto tipográfico da marca
(Bellerose e Meta Pro-Book) e pela sua cor institucional (preta e tons
pastéis). Foram analisados, também, possíveis formatos extraídos a
partir da marca. Acredita-se que este foi um exercício importante
para que o formato final da sinalização estivesse de acordo, em se
tratando de questões formais, com a imagem institucional.
Após essa definição inicial da concepção do sistema, partiu-se para a
etapa nomeada por Costa (2007) como Sistemas de sinais ou códigos
de base. Trata-se da definição do repertório de formatos e tipos de mensagens requeridos no projeto. Assim, planejou-se a base da sinalização
com o formato retangular, acreditando que ele poderia abranger todos
os tipos de sinais do sistema, além de contribuir para um padrão no
tratamento gráfico dos sinais como um todo. Nessa fase definiram-se
todos os elementos gráficos que iriam compor o sistema, iniciando pela
seleção cromática. A cor é a primeira sensação ótica que um indivíduo
recebe, sendo reconhecida, portanto, como parte essencial do código
visual. A escolha das cores tem relação com quatro eixos: o estilo e os
tons gerais do ambiente, a densidade dos estímulos que competem os
sinais (como a iluminação), a necessidade de hierarquização cromática da informação e o Manual de Identidade Visual, cuja aplicação
sempre dará preferência à eficácia comunicativa do Design (COSTA,
2007). Durante o desenvolvimento do projeto, optou-se por utilizar
cores diferentes sobre as bases dos sinais de cada um dos ambientes do
Centro, sendo selecionadas em relação aos tons do local, adicionados
à cor preta institucional, conforme se visualiza na Fig. 5.
Assim como a cor, a escolha de uma tipografia adequada é de
extrema importância em um Projeto de Sinalização. Sendo assim,
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procurou-se analisar a fonte Meta Pro-Book (determinada como
institucional no Manual de Identidade Visual), estudando as suas
características baseando-se no que Bastos (2004 apud CARDOSO, et
al, 2012) considera como ideal em Sistemas de Sinalização (ver Fig. 10).
1) A altura da letra maiúscula deve ser proporcional à sua largura; 2)
A altura-x deve ser grande; 3) O olho, forma interna do tipo, deve ser
o mais aberto possível; 4) O desenho da letra deve apresentar pouco
contraste de hastes; 5) A ascendente deve ser mais alta do que a letra
maiúscula e; 6) A descendente deve ser menor possível.
Figura 5:
Seleção de cores
por ambiente.
Fonte: SCHAAB,
2014.
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Figura 6: Tipografia prevista para o projeto
de sinalização. Fonte: SCHAAB, 2014.

Conforme se percebe, a tipografia Meta Pro-Book apresentava
todos esses itens e, por isso, acreditou-se na sua eficiência para o Sistema de Sinalização do CEDOC.
Quanto aos pictogramas, resolveu-se redesenhá-los para integrá-los com a Identidade Institucional do Centro, fazendo com que eles
representassem algum objeto ou ação, pois, para Costa (2007), eles
devem ser trabalhados na compreensão imediata do seu significado.
A Fig. 7 ilustra os pictogramas criados para os seguintes ambientes do
CEDOC: recepção; secretaria; espaço para pesquisa; espaço expositivo;
processamento técnico; catalogação; tombamento; higienização e
acondicionamento; acervo CEIHE; acervos especiais; acervos escolares;
acervos pessoais; reserva técnica; recuperação de documentos e setor
de digitalização.
Destaca-se que a representação da “recepção” foi desenvolvida
levando em consideração que um visitante, ao chegar ao espaço, se
dirige ao atendente que estará localizado atrás do balcão. Já a imagem
gráfica relacionada à “secretaria” representa uma pessoa que está atrás
de uma mesa com um computador. A linha em volta, por sua vez, foi
criada para representar um ambiente fechado, demarcado.
A solução do ícone “espaço para pesquisa” buscou representar
uma quantidade de papéis, objeto recorrente na atividade de um
pesquisador durante a execução de seus trabalhos em um acervo,
somado ao retângulo que evidencia a ideia de sala. O “espaço expositivo”, no entanto, foi traduzido por meio da representação de um
banner, objeto que se encontra em profusão no espaço.

IDE NTIDADE V I S UAL E S I S TEMA DE S I N A L I Z AÇÃO 190

As informações do ambiente número dois (2) também receberam
um tratamento gráfico para serem representadas por meio de pictogramas. “Processamento técnico” foi desenvolvido a partir de uma
cena comum visualizada no CEDOC, pois evidencia o local onde algumas pessoas ficam responsáveis por tratar tecnicamente dos materiais
que são recebidos. Para representar “catalogação”, “tombamento”,
“higienização” e “acondicionamento” também foi necessário recorrer
a cenas cotidianas, já que estas são ações técnicas e administrativas
desenvolvidas pelos colaboradores do Centro.
Conforme a indicação dos gestores do CEDOC , o ambiente de
número três (3) trata-se de uma sala para os pesquisadores do CEIHE
(administradores do Centro). Assim, criou-se um pictograma com
a representação de pessoas trabalhando juntas, somado à linha
gráfica que representa uma sala. Já a tradução gráfica para “acervo
CEIHE” foi desenvolvida pensando nas características dos materiais,
pois lá se encontram desde livros raros e antigos até livros didáticos
mais recentes.
Os “acervos especiais” encontrados no ambiente quatro (4) foram
traduzidos graficamente por representação de livros característicos
da antiguidade, comumente composto por coleções. O pictograma
“acervos escolares”, por sua vez, foi desenvolvido para representar a
vida escolar. Optou-se, então, por um quadro negro, somado à figura
de uma pessoa, representando um professor. Já os “acervos pessoais”
se caracterizam pelo perfil de coleção, somado à representação de
uma pessoa.
A “reserva técnica” localizada no ambiente cinco (5) recebeu um
pictograma de três livros reunidos, dando a ideia de coleção, que foram somados à linha que representa uma sala, para proporcionar
ao desenho uma imagem de preservação. Já o tratamento gráfico
utilizado para representar a “recuperação de documentos” foi baseado
em uma cena cotidiana do Centro, na qual uma pessoa é responsável
por fazer o trabalho detalhado de recuperação de partes danificadas
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dos materiais. Por fim, o “setor de digitalização” foi representado por
um scanner – equipamento utilizado para digitalizar os documentos.

Figura 7:
Pictogramas
desenvolvidos
para o sistema
de sinalização.
Fonte: SCHAAB,
2014.

Ao finalizar essa etapa, foram reunidos todos os elementos gráficos estudados para compor os sinais e criou-se um modelo que
pudesse prever a localização de tipografia, pictogramas e setas de
forma organizada e padronizada. Configurando-se, também, em uma
sinalização simples sem que os sinais se tornassem mais importantes
do que os próprios materiais do Centro, pois o principal requisito
do projeto era a facilidade e a eficiência da sua compreensão. Esse
modelo padrão apresenta uma hierarquia de informação, em que o
espaço reservado para a mensagem (informação escrita) é maior do
que a ocupada por pictogramas e setas – uma vez que os usuários
inicialmente poderão não ter conhecimento sobre o que os picto-
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gramas representam. Por isso, se justifica esse reforço na utilização
da linguagem juntamente com a representação gráfica de algo figurativo, além da seta que indica a direção. Também foi prevista a
utilização de uma barra, visando à criação de um eixo para sustentar
as informações verbais. Cabe mencionar ainda que a seta utilizada é
um elemento padronizado pela American Institute of GraphicArts
(AIGA – Associação profissional de Design que desenvolveu, em 1981,
50 símbolos padronizados internacionalmente), pois se acredita na
sua eficiência comunicacional.
Após a definição de todos os elementos gráficos, partiu-se para a
aplicação dos sinais sobre o espaço. Utilizou-se as vigas de sustentação
do prédio como base para os sinais, facilitando-se, assim, o modo de
fixação dos mesmos (ver Fig. 8). Em relação aos processos produtivos,
pensou-se na utilização de PVC expandido para a base dos sinais,
por apresentar um custo baixo e excluir complicações em relação à
durabilidade, visto que será aplicado em um ambiente interno. Já
para as informações gráficas, pensou-se em plotter de recorte sobre
vinil, possibilitando a colagem deste material sobre o PVC. Uma visualização geral sobre o projeto pode ser verificada na Fig. 9.

Figura 8:
Amostra de
aplicação. Fonte:
SCHAAB, 2014.
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Figura 9:
Visualização
do projeto.
Fonte: SCHAAB,
2014.

As últimas etapas sugeridas por Costa (2007) compreendem as
fases de produção, supervisão e implementação do projeto. No
caso do CEDOC , essa etapa se resumiu à criação de um Manual de
Sinalização contendo todas as especificações necessárias para a produção dos materiais – o que foi realizado e entregue aos gestores.
Contudo, é necessário indicar que se almeja concluir as etapas de
testes com os usuários – além de acompanhar a implementação do
projeto. Para tanto, pretende-se simular a sinalização no ambiente, a
partir de protótipos, com a finalidade de validar o projeto.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa apresentada procurou-se reunir informações acerca de duas áreas do Design Gráfico:
Identidade Visual e Design de Sinalização. Isto porque o objetivo
primordial era solucionar as necessidades básicas institucionais de
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um Centro de Documentação, criando uma Identidade Visual para
ele, tornando-o reconhecido por pesquisadores e pela população
Pelotense. Além disso, o intuito foi o de desenvolver um Sistema de
Sinalização a fim de fazer com que os seus visitantes pudessem se
locomover com autonomia no amplo espaço ocupado pelo CEDOC.
Cabe chamar a atenção de que, para a realização do objetivo da
investigação, procurou-se analisar minuciosamente o ambiente do
CEDOC , reconhecendo suas principais atividades; os materiais pertencentes ao acervo; a forma de organização espacial do local e as
mudanças pretendidas pelos gestores. Ou seja, os mecanismos de
funcionamento do local foram identificados, além das principais
características físicas e conceituais presentes.
Diante da prática projetual exposta, reunindo as áreas de Identidade Visual e de Design de Sinalização, percebeu-se o quão importante
foi seguir uma metodologia para desenvolver tais projetos. Com a
finalidade de solucionar os problemas do espaço, foi fundamental
ouvir os gestores, permitindo a eles expor as necessidades do local –
que foram supridas com o trabalho desenvolvido. Essa aproximação
foi muito saudável para a realização do estudo, pois eles se mostraram
objetivos e respeitosos no que se refere às soluções apresentadas, o
que se tornou muito útil para reunir informações pertinentes para o
desenvolvimento do projeto e para a execução do mesmo.
A partir dos estudos, destaca-se, em especial, a complexidade de
realizar o Projeto de Sinalização, pois antes de tentar desenvolver
alguma solução foi necessário realizar o estado da arte sobre a área
– que em grande parte se encontra em literatura estrangeira. Tal
fundamentação teórica não foi explorada em profundidade neste
artigo, mas teve importância fundamental para o desenvolvimento
da prática projetual. Ainda assim, a divulgação deste artigo também
tem a intenção de se somar aos esforços dos estudos sobre Sinalização – em especial para lugares de guarda como acervos e museus.
Conclui-se, assim, que o desenvolvimento do Sistema de Sinalização
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foi um desafio, por ser uma área muito ampla, complexa, contudo
viável, apesar da necessidade de abranger aprofundamento teórico,
técnico e metodológico.
Com base no todo exposto e depois do estudo desafiador relatado, espera-se que os membros e o público do CEDOC usufruam
do trabalho desenvolvido para que, no futuro, a sensação de dever
cumprido que agora se instaura se torne ainda mais intensa – ao ver
os projetos implementados em um local que terá importância para a
História Educacional da cidade de Pelotas.

N OTA
1
A criação da Identidade Visual foi co-orientada pela Profª. Drª. Lúcia Bergamaschi Costa Weymar, docente dos cursos de Design - UFPel.
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DESIGN DE IDENTIDADE

DA EXPOSIÇÃO
“SIMÕES LOPES NETO - ONDE NÃO CHEGA
O OLHAR PROSSEGUE O PENSAMENTO”
Emerson Ferreira da Silva &
Lúcia Bergamaschi Costa Weymar
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1. INTRODUÇÃO
A exposição “Simões Lopes Neto – Onde não chega o olhar prossegue o pensamento” realizada entre outubro e dezembro de 2016,
no Santander Cultural em Porto Alegre/RS, foi o ponto ápice de
uma série de produções e eventos vinculados ao denominado Biênio
Simoniano 2015-2016, organizado pelo Instituto João Simões Lopes
Neto (IJSLN) e produzido e executado pela produtora Ato Produção Cultural, ambos localizados em Pelotas/RS, com o intuito de
homenagear os 150 anos do nascimento e os 100 anos de morte do
escritor gaúcho1.
Pela importância dessas datas, a Secretaria de Estado da Cultura
(Sedac), em parceria com a Prefeitura de Pelotas e com o Instituto
Simões Lopes Neto, criou o projeto que deu origem ao decreto Biênio
Simoniano, realizado em todo território nacional. Sobre a homenagem, assim define Paula Mascarenhas2, Prefeita de Pelotas:
A grande e merecida homenagem a João Simões Lopes
Neto consolida-se neste Biênio Simoniano, comemorado
em 2015 os 150 anos de seu nascimento e, em 2016, os
100 anos de sua morte. Esta exposição, a maior e mais
qualificada já realizada sobre a vida e a obra do escritor,
configura o ponto máximo do Biênio (CATÁLOGO SIMÕES LOPES NETO, 2016, p. 13).

A programação do Biênio contou com as seguintes produções:
lançamento do terceiro volume do Almanaque do Bicentenário de
Pelotas3; exposição “Onde não chega o olhar prossegue o pensamento”; internacionalização da obra simoniana na forma de um website
de visitação virtual da referida exposição; construção e fixação de
uma escultura em bronze e em tamanho real do escritor na praça
Coronel Pedro Osório, em Pelotas; e publicação do conto A Família
Marimbondo em forma de livro, originalmente escrito e publicado

199

em folhetim no ano de 1900 por Simões Lopes e assinado sob o pseudônimo Serafim Bemol.
Minha participação deu-se, praticamente, em todos os materiais
gráficos produzidos para o Biênio Simoniano, através do escritório
Nativu Design4 no qual atuo como diretor de arte e designer gráfico.
Todos os trabalhos referentes à exposição ocorreram em processos
de criação e de construção coletivos, compartilhados com o escritório
Mull Design5 – ligado à equipe da curadoria e da direção de arte da
exposição –e com a equipe de comunicação do Santander Cultural,
que conferiu e forneceu os modelos das peças dentro dos padrões
estabelecidos pela instituição. Posteriormente, a equipe Nativu Design formou parceria com a empresa ZeroCode6 (Pelotas/RS) para
desenvolver o website de um tour virtual, possibilitando um passeio
pelo ambiente da exposição.
O presente artigo objetiva abordar a produção gráfica que compreende o universo da exposição – convite, anúncios, fachada, folder,
materiais educativos, catálogo e website – como também a metodologia aplicada no trabalho de construção do design de identidade, orientado pelo compartilhamento de soluções e de conhecimentos entre
as equipes no intuito de pensar e projetar de forma a interferir no
contexto da experiência do utilizador, denominada design thinking.
2. CONCEITO DA EXPOSIÇÃO “ONDE NÃO CHEGA
O OLHAR PROSSEGUE O PENSAMENTO”
A abrangente mostra, curada por Ceres Storchi, propõe
uma visão ampla da trajetória do escritor registrando seu
legado cívico, jornalístico, dramatúrgico, literário e pedagógico, compreendendo a família, o universo mítico das
Lendas do Sul por onde sua obra transita, e o regionalismo
dos Contos Gauchescos quando, inovadoramente, o autor
dá voz ao gaúcho, valorizando a história e a tradição do
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homem do campo e a própria formação do território do
Rio Grande do Sul (CATÁLOGO SIMÕES LOPES NETO,
2016, p. 5).

Como definido pela curadora Ceres Storchi, e apresentado às
equipes de design por meio de briefing, a intenção da exposição
era lançar um olhar sobre um “novo” Simões Lopes Neto, capaz
de exaltar sua vida e obra para além de sua conhecida literatura.
Durante o projeto de execução da exposição, realizado um ano
antes de seu lançamento, um seleto grupo de intelectuais e historiadores da obra simoniana reuniu-se, formando uma espécie de
conselho que conduziu, junto à curadoria, a seleção dos materiais
a serem expostos7. A ideia central era estabelecer uma correspondência entre o olhar do autor Simões Lopes Neto – os “lugares
por onde percorreu seu pensamento8” – com o olhar de um novo
leitor, diante da obra de um ser humano extremamente inventivo
e preocupado com as questões sociais e culturais de seu tempo.
Assim declara a pesquisadora Cláudia Antunes9, no capítulo intitulado Simões Lopes Neto, leitor de seu tempo, presente no catálogo
da exposição:
Os lugares da memória que podem ser encontrados a partir
do mapeamento do mundo simoniano estão representados materialmente nos cartões-postais, nas conferências
e mesmo nos textos literários. De forma não material, mas
não menos expressivas, estão a ideologia e o sentimento
por trás de suas palavras, sempre abordando as relações
entre os homens e o meio ambiente (CATÁLOGO SIMÕES
LOPES NETO, 2016, p. 31).

O acervo simoniano descreve um cidadão que foi, em sua época,
um intelectual prolífico, empreendedor e conhecedor “quase autodidata”10 de variados assuntos, defensor incansável da cultura de
sua terra, como sabidamente comprova sua literatura. Os registros
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permitem visualizar suas leituras e os modos do seu processo criativo
no jornalismo (coluna A Mandinga, no jornal Diário Popular e Balas
de Estalo, no jornal A Pátria), no civismo (série de cartões postais
Brasilianas), no campo industrial (as empresas de pesca Bujurú, fábrica de fumos e cigarros Diavolus e de produção de café, Cruzeiro),
no teatro (as peças A Viúva Pitorra, Os Bacharéis e Mixórdia!), na
educação (a cartilha ortográfica Artinha de Leitura) e na engenharia
(projetos de canalização do Santa Bárbara e de extração de minérios
em Santa Catarina), dentre outros.
Não obstante, o acervo presente na exposição destacou também,
para desconhecimento de grande parte do público, as habilidades
de Simões Lopes Neto como artista gráfico e publicitário. Como
registrou o jornalista e pesquisador Carlos Reverbel (1912-1997),
é possível observar, por meio do acervo simoniano, que o próprio
Simões Lopes era o criador do nome, do design de identidade e da
publicidade de cada um de seus projetos:
Tendo de atender o escritório de despachante, João Simões
Lopes Neto deixou nas mãos do sócio a gerência do Café
Cruzeiro, chamando para si, entretanto, a promoção publicitária do estabelecimento e seu produto, trabalho que
sempre colocara em primeiro lugar em qualquer de suas
empresas (REVERBEL , 1981, p. 164).

Todos esses empreendimentos, como afirma Reverbel, recebiam
uma atenção especial de Simões no que diz respeito às apresentações visuais. Dotado de valoroso senso publicitário, seus projetos
gráficos, desenhos e tipografias mostram a elegância e o requinte
de um observador da cultura e dos valores humanísticos – como
a bem elaborada série de cartões-postais Brasilianas – assim como
sua irreverência no disputado terreno da publicidade – nas criativas
campanhas para o Café Cruzeiro e para a fábrica de fumos e cigarros
marca Diabo11 (Fig. 1).
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Figura 1:
Anúncios do
Café Cruzeiro e dos
fumos e cigarros
marca Diabo.
Acervo Instituto
João Simões
Lopes Neto.

2.1 IMAGEM CONCEITUAL: PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Ceres Storchi afirma que o ponto de partida para lançar um novo
olhar sobre Simões Lopes Neto foi uma fotografia encontrada nos
acervos da Fundação Getúlio Vargas que apresenta um Simões Lopes
jovem, mais descontraído do que nas imagens que já se conhecia, com
cerca de trinta e poucos anos de idade (Fig. 2).

Figura 2:
Simões
Lopes Neto na
Estância da
Graça. Fotógrafo
desconhecido.
c.c. 1897. Arquivo
pessoal de Luiz
Simões Lopes.
Acervo CPDOC/
FGV.
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Uma fotografia do escritor João Simões Lopes Neto, possivelmente num domingo de verão na Estância da Graça,
apresenta o escritor cenicamente reclinado, com um cachorrinho que o acompanha em pelo menos duas outras
fotografias, e circundado por pessoas que lá viviam e o
inspiravam. Como não existem muitas fotos do escritor,
esta se torna núcleo fulgurante para iluminar uma possível
nova leitura do homem Simões Lopes Neto (CATÁLOGO
SIMÕES LOPES NETO, 2016, p. 33).

Para ancorar essa imagem, a curadoria serviu-se de trecho de um
poema de Simões Lopes como chamada para a exposição: Onde não
chega o olhar prossegue o pensamento12. Na sequência, construiu-se um
novo cenário ao qual essa fotografia foi inserida digitalmente, com a
intenção de remeter a figura de Simões para um universo atemporal.
Para tanto, foram produzidas fotografias que representam a imagem
do pampa em uma alusiva referência à infância do escritor (Fig. 3).

Figura 3:
Catálogo da
exposição. Projeto gráfico Mull
Design/ Nativu
Design. Foto:
Geovani Corrêa/
Nativu Design
(2016).

2.2 ARTISTAS RE-INTERPRETAM SIMÕES

A intenção por este novo olhar sobre Simões Lopes Neto fez a curadoria convidar um grupo de artistas para realizar releituras sobre a
obra simoniana13. Entre os trabalhos artísticos estão ilustrações dos
porto-alegrenses Edgar Vasques e Nelson Boeira Faedrich (Fig. 3).
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Os desenhos do Vasques integram a exposição assim como se fazem
presentes no design de identidade, como o catálogo, por exemplo.
Outros artistas desenvolveram instalações, grafias e dispositivos de
interação virtual de acordo com a concepção estabelecida pela curadoria (Fig. 4 e 5).
Figura 4:
Parte da exposição contendo
obras de artistas
e suas leituras
sobre a obra simoniana, como,
por exemplo,
os desenhos de
Nelson Boeira
Faedrich (desenhos fixados na
parede à direita
da foto) e de Edgar Vasques (desenho situado na
parte superior).
Foto: Emerson
Ferreira/ Nativu
Design (2016).
Figura 5:
Parte da exposição contendo
releituras sobre
a obra simoniana junto ao
acervo original
de Simões Lopes
Neto.Foto: Emerson Ferreira/
Nativu Design
(2016).
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3. O PROCESSO CRIATIVO DO DESIGN DE IDENTIDADE
DA EXPOSIÇÃO POR MEIO DO DESIGN THINKING

O processo criativo de construção do design e da identidade visual
para a exposição Simões Lopes Neto – Onde não chega o olhar prossegue o pensamento se desenvolveu de maneira coletiva na qual tanto
a curadoria quanto os demais participantes – entre estes a equipe
de execução do projeto de identidade –, compartilharam ideias e
contribuíram com seus conhecimentos sobre a obra simoniana para
melhor representá-la visualmente. Com relação ao processo criativo
compartilhado, observamos:
Os processos de pensamento de um indivíduo são incentivados e direcionados pelos pensamentos e expressão de
ideias de outros membros de um grupo. Desse modo, uma
única pessoa não é responsável pelo resultado do processo
criativo, pois o resultado é uma contribuição de todos, a
partir da construção coletiva de novas ideias sobre aquelas
geradas individualmente (GERO, 2006 apud ZAVADIL;
DA SILVA; TSCHIMMEL , 2016, p. 7).

O cenário atual, que privilegia a experiência em trabalhos coletivos
e possibilita novas formas de projetar através do design, começou a
difundir-se nas décadas de 1980 e 1990, onde surgiu o termo design
thinking: uma forma de pensamento projetual pautada na experiência
compartilhada e participativa entre a visão do projetista e a expectativa do usuário final, ou seja, do público.
Segundo a designer, professora e curadora americana Ellen Lupton (2013, p. 5), o “conceito de design thinking normalmente refere-se
aos processos de concepção, pesquisa, prototipagem e interação com
o usuário”. A pesquisadora portuguesa Katja Tschimmel (2014) considera que o design thinking trata-se de “um modo de pensar que leva
à transformação, evolução e inovação, a novas formas de vida, novas
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formas de aprendizagem e novas formas de gestão empresarial”. Os
pesquisadores Suzana Dias e Mário Moura (2013), também portugueses, afirmam que “mais do que servir uma produção, o design
contemporâneo parece estar cada vez mais orientado para interferir
no contexto da experiência do utilizador.
Diante desse contexto, o interesse conjunto entre curadoria e equipes do projeto de exposição em questão foi estabelecer um plano
estratégico visual de forma a interpretar a obra original simoniana
e, ao mesmo tempo, promover espaços para novas interpretações
do público. Para todos os envolvidos o desafio era o de imaginar e
de elaborar, em uma ótica representativa baseada no discurso e no
pensamento simoniano, a própria intenção original do autor.
A observação dos acervos e do processo criativo de Simões Lopes
Neto – diante da maneira como observava o seu tempo, de como
pensava e de como construía seus empreendimentos, incluindo os
gráficos – foi fator determinante para o pensamento projetual estabelecido entre as equipes de design e a curadoria da exposição.
Assim, surge o conceito de design thinking compartilhado, que se refere ao processo no qual os designers compartilham seu conhecimento sobre o conteúdo e o processo do
projeto, a fim de criar uma compreensão comum da situação projetual, uma representação mental compartilhada
(DU et al, 2012 apud ZAVADIL; DA SILVA; TSCHIMMEL,
2016, p. 7).

Definida a imagem conceitual e a organização informativa, a identidade passou a ser aplicada nas demais peças: cartaz, banner, folder,
painel frontal e um conjunto de peças com proposições de atividades
educativas direcionado aos professores; todas estas desenvolvidas
de acordo com padrões fornecidos pela equipe de comunicação do
Santander Cultural (Fig. 6).
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Figura 6: Produção
gráfica que compõe o
design de identidade
da exposição – convite,
anúncios, fachada, folder, materiais educativos e catálogo – desenvolvidas pelo escritório
Nativu Design junto à
equipe do Santander
Cultural. Foto: Geovani
Corrêa (2016).

Figura 7: Website para
passeio virtual da exposição Simões Lopes Neto –
Onde não chega o olhar
prossegue o pensamento desenvolvido pela
equipe Nativu Design em
parceria com a empresa
ZeroCode. Reprodução:
Emerson Ferreira/ Nativu
Design (2016).

4. DESIGN DIGITAL COMO
REGISTRO E MEIO INTERATIVO

Visando à internacionalização das obras reunidas na exposição Simões Lopes Neto – Onde não chega o olhar prossegue o pensamento, e
diante das novas tecnologias de difusão da informação, propomos o
desenvolvimento de um website14 com fins de visitação virtual, uma
iniciativa que acreditamos caminhar em direção a novos procedimentos criativos envolvendo design.
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A transposição da exposição do mundo real para o virtual torna o site assim como o catálogo registros de memória permanente e
permite o acesso a todas as partes do mundo, transformando-se em
um instrumento de consulta constante, disponível 24 horas por dia,
sete dias por semana (Fig. 7).
Os avanços tecnológicos das últimas décadas mostram que
“mais do que servir uma produção e o consumidor, o design contemporâneo parece estar cada vez mais orientado para interferir
no contexto da experiência do utilizador” (DIAS; MOURA , 2013).
A ferramenta virtual possibilita a experiência de inserção do visitante no espaço da exposição estabelecendo novas formas de
apreciação, pesquisa e interação do público dentro do universo
on-line. Igualmente, o design digital fortalece modos de propagação do conhecimento através de novas tecnologias nas quais está
intimamente inserido.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vida e a obra de João Simões Lopes Neto talvez nunca tenha mobilizado tantos pesquisadores, de dentro e de fora dos espaços acadêmicos, como no período compreendido pelo Biênio Simoniano.
As atividades do Biênio foram oportunidades para se reconsiderar
o legado do escritor pelotense e ampliaram horizontes referentes à
sua vida e obra. Com um público visitante de 153.247 pessoas, a
mostra exibida no Santander Cultural está classificada no ranking
das dez exposições temáticas mais visitadas do mundo no ano de
2016, divulgado recentemente pelo The Art Newspaper15, e confirma
o sucesso de sua projeção. 			
A meta da exposição era alcançar quem talvez nunca fosse ler
Simões Lopes Neto. Por isso uma diversidade de abordagens, reunida
para que tornasse a exposição multidisciplinar e proporcionasse es-
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paços para que os expectadores fizessem suas próprias interpretações
sobre a vida do escritor pelotense.
Experiências em projetos envolvendo grupos de design propiciam
aos profissionais a oportunidade de compartilhar ideias e soluções
onde o pensamento é conduzido pelo conhecimento do objeto em
questão. A cada novo desafio entre grupos, frente à tarefa conjunta
de trazer para a materialidade elementos do campo da subjetividade,
surgem situações diferentes no pensamento projetual que, consequentemente, irão definir o tipo de metodologia a ser aplicada.
Na construção coletiva da identidade visual da exposição foi imprescindível, além do conhecimento, um compartilhamento sobre a
obra, garantindo que o processo criativo acontecesse de forma fluida,
que respeitasse a personalidade simoniana e se desviasse, inclusive,
dos modismos vigentes de aplicação do design. Tal premissa sinaliza,
por exemplo, caminhos e possíveis soluções através de metodologias
como o design thinking, que valoriza a empatia, a colaboração e a
experimentação compartilhada. Um modo de pensar que busca,
sobretudo, evoluir para novas formas de projetar, aprender e compartilhar intenções e conhecimentos entre todos os envolvidos.

N OTAS
João Simões Lopes Neto nasceu em Pelotas/RS no dia 9 de março de 1865 e
morreu em 14 de junho de 1916.
1

A atual prefeita da cidade de Pelotas, a professora doutora Paula Schild Mascarenhas foi a primeira Presidente do IJSLN, entre 1999 e 2008, e atualmente
é conselheira da instituição.
2

Financiado pelo Procultura-RS, o Almanaque é composto por três volumes
que trazem a história da Princesa do Sul (como Pelotas é também conhecida) de
1812 a 2012. No 1º volume, o Almanaque resgata a Revista do 1º Centenário,
3
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obra rara e de cunho histórico de João Simōes Lopes Neto, que apresenta dados
de Pelotas nos seus primeiros 100 anos. [...] Nos volumes 2 e 3, o Almanaque,
com o trabalho de mais de 30 pesquisadores e historiadores, apresenta a história
da cidade de 1912 até 2012.
O escritório Nativu Design, cuja equipe é formada pelos designers Emerson
Ferreira e Valder Valeirão, possui uma relação de trabalho com o Instituto João
Simões Lopes Neto estabelecida desde 2006, o que justifica sua participação nos
projetos de design para o Biênio Simoniano. Além dos trabalhos para a exposição
foram desenvolvidos a marca do Biênio, o design das placas de atrativo turístico
que acompanham a estátua de Simões Lopes Neto, assim como os projetos
gráficos e editoriais para os livros A Família Marimbondo e para os três volumes
do Almanaque do Bicentenário de Pelotas (cujos primeiros foram desenvolvidos
dois anos antes e a conclusão do terceiro volume no ano do Biênio).
4

A equipe do escritório Mull Design, responsável pelo design de identidade
juntamente com a equipe Nativu Design, é formada por Ceres Storchi (curadora
da exposição), Nico Rocha (diretor de arte) e Emily Borghetti (designer).
5

A empresa ZeroCode, dirigida por Lucas Dutra, desenvolve desde 2012 projetos para websites em parceria com o escritório Nativu Design.
6

Assim ressalta Fausto J. L. Domingues (CATÁLOGO SIMÕES LOPES NETO,
2016, p. 16): “Restaram estes livros, originais e documentos que agora poderão
ser apreciados na exposição e neste catálogo. Ainda que empalecida pelas perdas
inevitáveis que o tempo e mãos sorrateiras impuseram, esta mostra oferece a
oportunidade, através da impressão visual, de ser constatada a vigorosa contribuição intelectual do nosso maior escritor.”
7

Os textos de Simões ultrapassam os limites locais e se aprofundam numa dimensão muito maior, que é humana, existencial e profundamente marcada pela
cultura de que ele fez parte (CATÁLOGO SIMÕES LOPES NETO, 2016, p. 31).
8

9

Cláudia Antunes é jornalista e Doutora em Letras pela PUC RS.

10

CATÁLOGO SIMÕES LOPES NETO, 2016, p. 15.

“De julho a dezembro de 1901 a fábrica de fumos e cigarros marca Diabo
apareceu quase diariamente nos jornais de Pelotas. Os anúncios eram feitos
11
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a capricho, revelavam esmerado lavor tipográfico e apresentavam sempre um
toque original. Não há dúvida de que eram criados pelo próprio João Simões,
dotado, evidentemente, de excepcional senso publicitário. [...] Nos anúncios
da sua fábrica de fumos e cigarros, nunca faltava a figura do Diabo, chamada a
desempenhar funções visuais na composição tipográfica. Observa-se também
muito cuidado na colocação dos anúncios, paginados, às vezes, de modo extravagante” (REVERBEL, 1981, p. 155).
Trecho do poema Rêve, publicado em 14 de março de 1888, no jornal A
Pátria: Onde não chega o olhar prossegue o pensamento. / Por isso ao descambar
do sol, na tarde amena, / Eu sinto na asa da saudade – lento, lento / O coração
cerrar-se e torcer-se num tormento. / A triste solidão me fala... a placidez do céu /
Tem risos d´esperança... a nuvem é dourada... / Mas a noite desdobra o estrelado
véu, / E a saudade... a saudade me prende como um réu, / Melancólico, sozinho
– as lentas horas / Passo a sonhar-te oh! Doce imagem! / Oh! Luminoso olhar!
Ah! Fada d´um momento! / Eu não gemo. – Bem sei que tu não choras... / Nem
te importes o meu cismar. Sigo a miragem: / Onde não chega o olhar, prossegue
o pensamento (DINIZ apud CATÁLOGO SIMÕES LOPES NETO, 2016, p. 31).
12

Assim, a correspondência entre o olhar do autor – tradutor dos significados
simbólicos – e a experiência do leitor sobre esses mesmos lugares é ao mesmo tempo herança e projeto cultural (CATÁLOGO SIMÕES LOPES NETO, 2016, p. 31).
13

14

Ver www.exposicaosimoeslopesneto.com.br

The Art Newspaper é uma revista com publicação impressa e on-line fundada
em 1990, com sede em Londres e Nova York. Fornece um serviço de notícias
sobre o mundo da arte através de seus correspondentes, distribuídos em mais
de 30 países, com escritórios editoriais em Londres, Turim, Nova York, Paris,
Moscou, Pequim e Atenas. http://theartnewspaper.com/reports/top-ten-thematic-shows-in-2016/ (tradução nossa).
15
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1. INTRODUÇÃO

Uma imensa página branca me força a um começo. Intimida-me a escrever o que pulsa em mim, aquilo que às vezes nem as palavras bastam
como forma de explicação. Começar é complicado. É necessário encontrar um ponto de partida. É preciso que esse ponto seja consistente com
o que se vai contar depois. É necessário apresentar o que se vai contar.
É inevitável contar de si. Definir o que deve ou não contar de si. É
necessário ter uma poética. É necessário produzir trabalhos. Apresentar
esta produção poética. Encaixotá-la num formato quadrado. Obsoleto.
Que apresente um determinado número de páginas e numa formatação
limitada. É necessário encostar-se a teorias. Apontar autores. Propor
conversas com esses autores. Mostrar saber o que se conta. Ainda assim,
uma escrita cheia de compreensão sem deixar a poética em segundo
plano. É necessário chegar ao ponto final. Concluir.
Objetos, afetos e memórias movimentam e motivam a dissertação
de Mestrado em Artes Visuais, intitulada “Inventário do artista: um
pequeno relicário de grandes afetos”, desenvolvida por mim enquanto mestrando no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da
UFPel. Esta dissertação tem como ponto central a reflexão no artista
e no seu processo de “viver arte”. Trata-se de um mapeamento do
percurso que me fez chegar ao mestrado. Ou seja, percorrer novamente o caminho da construção da minha identidade como artista
de forma reflexiva e analítica, pois é nele que identifico os afetos –
acontecimentos, sentimentos, sujeitos e objetos – que, ao longo do
tempo, revelaram potencialidades e transformações.
Com a poética, crio um diálogo com os afetos com base em experiências, principalmente aquelas que me contaminam a fazer arte.
Não pretendo descrever ou relatar histórias tão pessoais, mas a partir
delas criar uma narrativa que possibilite a trama entre meus trabalhos
e a vida; que dê a tônica de forma poética e afetiva, onde ao observar
os trabalhos observo a mim também.
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Então tenho vida e poética se complementando na medida em que
eu percebo o diálogo entre elas. E quero minimamente responder:
o que entendo por viver arte através dos meus afetos ou como se
deu a construção da minha identidade artística através das experiências de vida.
No entanto, o conjunto de ideias apresentado neste artigo, que
faz parte desta investigação maior, aborda os conceitos articulados a
partir de um trabalho poético de minha criação intitulado “Bulha”
(Figura 1): um texto emoldurado e exposto na parede junto com um
armarinho-sonoro, quase que uma caixa de música.

Figura 1: Jordan
Martins. Bulha,
2016. Fonte:
do autor.

2. METODOLOGIA
Na busca por respostas, “Inventário do artista: um pequeno relicário
de grandes afetos” é uma pesquisa conduzida e direcionada a partir
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de conceitos operadores, peças fundamentais para o entendimento
do meu trabalho. São eles: as memórias afetivas, o banal no cotidiano,
o uso e a apropriação de objetos, a materialidade e a escrita. Muito
do que movimenta e motiva a dissertação vem do “infraordinário”,
termo criado pelo escritor francês Georges Perec que nos alerta e
incentiva para a importância de valorizar os detalhes especiais da vida
cotidiana que, dado as suas insignificâncias, ficam sempre de fora
do narrável. Suas ideias sobre essas coisas comuns estão expostas em
“Approches de quoi?”, editorial com ares de manifesto que o autor
escreveu para a revista “Cause commune”, a favor de um interesse
mais cuidadoso no sentido de reconhecer o que seria o ruído de fundo
(que é o mesmo que o infraordinário).
A partir dos conceitos operadores apresentados estabeleço uma
cartografia do percurso da minha formação enquanto artista. A
cartografia se assume como método de pesquisa em Gilles Deleuze
e Félix Guattari (1995), tendo em vista acompanhar um processo,
e não representar um objeto. A cartografia implicada na criação e
na invenção ao pensar uma pesquisa das multiplicidades que faz
gerar multiplicidades, cria seus próprios movimentos, seus próprios
desvios. É um projeto que pede passagem, que fala, que incorpora
sentimentos, que emociona. É um mapa do presente que demarca
um conjunto de fragmentos, em eterno movimento de produção.
Aqui, a cartografia é dinâmica, plena de interferências e relações
de troca. Nela se podem identificar, em diversos momentos, pontos
de conexão em todas as suas dimensões; é nela em que poética e
biografia se encontram, influenciam-se e constituem-se em novas
extensões. Não se trata, no entanto, de traçar um mapa cuja intenção é delimitar e separar territórios. A tentativa, no meu caso, é a
de esboçar um sistema – que denomino “[re]inventário de si” – no
qual posso analisar e refletir sobre os meus trabalhos através das
relações estabelecidas entre a memória afetiva e a própria produção poética.
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Também exploro a pesquisa bibliográfica (FONSECA, 2002), realizada a partir do levantamento de referências teóricas publicadas por
meios gráficos e eletrônicos. Isso me permite compreender o que já se
estudou sobre os conceitos abarcados pela minha pesquisa. Recupero,
assim, através do pensamento de uma série de autores, referências
importantes na montagem deste relicário: influências diretas que
reconstroem o caminho e a trajetória do meu pensamento.
Não menos importante que os autores teóricos, no relicário também se encontram as minhas referências artísticas. Desdobro-me num
olhar crítico em relação a alguns movimentos de arte e a trabalhos
de influentes artistas para, desse modo, reconhecer neles as singularidades e os desvios que mantêm com a minha produção. Discursos
sobre trabalhos poéticos, como os de Kurt Schwitters (1887-1948),
Arthur Bispo do Rosário (1911-1989), Leonilson (1957-1993), Guto
Lacaz (1948), Ge Orthof (1959), José Rufino (1965), Nazareno (1967),
dão suporte ao meu discurso e participam das minhas memórias.
3. INVENTÁRIO DO ARTISTA
Colocar-me em palavras é complicado. Num primeiro momento – e
não me refiro a um momento tão distante deste texto – não queria fazê-lo. Desta rejeição surgem inúmeras questões. Das questões
surge a inquietação com a pesquisa em arte. E da inquietação surge
a provocação de me conhecer como habitante disso tudo. É desta
premissa que parto. Querer me conhecer. Querer saber mais sobre a
construção identitária que me faz artista.
Ser esse jovem cheio de incertezas faz da minha dissertação um espaço de dúvidas e devir. Um texto acadêmico que mais expõe desejos
e intuições do que de fato certezas e conclusões. Reconheço-o como
parte integrante e pulsante de uma poética que ainda se encontra
em um frágil processo de descoberta. Não fujo do compromisso de

INV ENTAR I A N D O M E M Ó R I A S 218

construir uma narrativa coesa e fundamentada. Mas antes é tentar,
ao evidenciar uma possibilidade de fragilidade, compreender que a
própria escrita, mesmo estando limitada pelo formato acadêmico, é
parte essencial de algo vivo, em processo. Assim, acredito que possa
haver nesse reconhecer frágil uma potência. Uma compreensão de
que a incerteza traz a este trabalho certa leveza que se transforma na
coragem que se faz necessária para tratar de si, do mais puro e afetivo
que carrego comigo.
A fragilidade está no afeto. Está na memória. Está na poética.
Está no percurso e se evidencia a cada nova descoberta a qual a investigação se propõe. Da mesma forma o sentimento de incerteza que
antecede o começo deste texto não diminui sua pungência durante
todo percurso narrado. O meu desejo, mais do que entendê-lo, é
transformá-lo em uma potência. Transformar as incertezas do jovem
artista em uma narrativa que inventaria afetos. Retomar as lembranças da memória e escrevê-las ao mesmo tempo em que crio trabalhos
poéticos que sustentam a minha identidade de artista. Uma potência
onde o artista é autor, objeto e pesquisador do seu próprio trabalho,
da sua própria vida.
Assim, a investigação “Inventário do artista: um pequeno relicário
de grandes afetos” procura pensar a relação entre afetividade e produção poética ao inventariar os fragmentos-relíquias que – tão potentes
para a criação poética e encontrados no percurso da minha formação enquanto artista – recompõem e reinventam minhas histórias e
minha produção. Apresento, assim, em um relicário de si, o registro
do passado revisitado, de modo a aproximar produção poética do
contexto biográfico, inventando objetos e inventariando memórias.
O percurso investigado tem, no relicário, seu fio condutor. Isso
porque ele possui uma dinâmica que muito se assemelha ao meu
processo de criação: guarda ideias, histórias, relíquias. Na língua
portuguesa o sufixo “ário” remete à ideia de coleções ou ao lugar
onde se acondiciona, armazena ou se preserva alguma coisa como
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podemos perceber, por exemplo, nas expressões orquidário, vocabulário, apiário, aquário, armário, inventário e, certamente, relicário.
Mesmo que a palavra “dissertação” não contenha o sufixo “ário”,
ainda assim a ela podemos atribuir a ideia de um lugar onde se acondicionam coisas. Acondicionam-se resultados de um trabalho experimental ou expõe-se um estudo científico com objetivo de reunir,
analisar e interpretar informações. Proponho, deste modo, uma dissertação, um inventário de fragmentos afetivos no formato relicário.
A ideia de um local onde se guardam relíquias é utilizada aqui
como um método para organizar a narrativa e se fortalece ao longo
da minha produção poética. Os conhecimentos, os sentimentos, os
objetos resgatados das minhas lembranças certamente podem ser
chamados relíquias. A coleção de trabalhos proposta pela minha
prática e sua abordagem teórica que procura desvendar, recortar,
inventariar e divulgar um pouco da minha história são denominadas,
então, relicário.
Retorno o percurso que me fez chegar aqui inventariando histórias, encontros e alguns objetos que carrego desde sempre comigo,
isto é, as minhas relíquias. Apresento uma tecitura que remete aos
tempos da infância em que ficava recortando e juntando papéis,
tecidos, linhas, fazendo experiências e manipulações com materiais
que sobravam dos trabalhos da minha mãe e das costuras da minha
avó. Cultivo esse sentimento e o resgato nos dias atuais, desvendando-o e contando as histórias daquelas relíquias inventariadas.
Uma reverência ao passado, numa compreensão do presente, como
celebração, na tentativa de dar forma a uma reflexão sobre as etapas
do processo criativo, sobre os métodos de criação e para buscar as
raízes e afinidades da poética no âmbito de sua própria genealogia
e desenvolvimento.
Cultuar relíquias é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade e se tem notícias da sua existência em quase todas as
civilizações. Este hábito é relacionado à intenção de manter viva a
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lembrança de entes queridos ou cuja memória mereça ser venerada
(PEDROSA , 2005). Podem ser detalhes, resíduos, vestígios, fragmentos. Também podem ser afetos, sensações e sentimentos. No âmbito
religioso, relíquia é um objeto preservado para efeitos de veneração,
sendo, normalmente, “os restos mortais de santos ou objetos que a
estes pertenceram em vida, ou ainda o que esteve em contato com
seus restos mortais” (GUIMARÃES, 2005, p. 5). As relíquias também
apontam a dimensão cotidiana, atribuindo característica rara ou de
extrema importância a um objeto (ou a um acontecimento vivido)
por aquele que, com adoração, guarda-o.
Relíquias reúnem em si histórias e memórias. Nelas estão contidos
o processo do passado, a relação temporal, o sentimento, o afetivo e o
mágico. Elas estabelecem um diálogo continuado e dinâmico entre o
campo da memória e o campo da história. Ao trazê-las à dissertação
revelo o vivido nutrido de encantamento e emoções.
Apresento, assim, os fragmentos da minha vida traduzindo a
memória e a história em arte, através da apresentação das relíquias.
Aproprio-me de lembranças para dar vida a esses trabalhos. Reflito
sobre o processo de criação e construção dos objetos e leio as histórias
por eles contadas, principalmente aquelas das entrelinhas, pois esse
modo sutil de falar revela os segredos ali contidos.
4. BULHA
Bulha é o ruído que o coração produz e que é transmitido para nosso
tórax. Para o bombeamento sanguíneo acontecer, o coração precisa
contrair e, ao contrair, as válvulas arteriais vibram produzindo um
som. Este som é o que escutamos quando, com delicadeza, aproximamos nosso ouvido ao peito de outra pessoa. No caso da gestante,
o exame de ultrassonografia talvez seja o primeiro instrumento a
revelar o som do coração de seu bebê.
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Ao escrever o texto (Figura 2) para “Bulha” pensei na condição
da descoberta. O novo que minha mãe descobria dentro dela. Um
ser que ganhava vida naquele lugar quente de puro afeto. Reconheço
que eu nunca poderei sentir o que ela sentiu; muito menos traduzir
isso. A tentativa aqui é de inspiração do que ela conta, do que toda
mãe conta.

Figura 2: Jordan
Martins. Bulha,
2016. Detalhe do
texto. Fonte:
do autor.

O armarinho-sonoro produzido em madeira crua gera o som da
infância. Mais precisamente o som da minha infância. Ao abrir a
porta, dentro do armarinho encontramos um mecanismo metálico
(Figura 3) retirado de um brinquedo que ganhei de presente quando
comemorei meu primeiro aniversário: um pianinho amarelo que produzia som, ao mesmo tempo em que uns animaizinhos se mostravam
e se escondiam ao ritmo tocado.
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Figura 3: Jordan
Martins. Bulha,
2016. Detalhe do
armarinho-sonoro.
Fonte: do autor.

Guardei esse mecanismo após o brinquedo se desgastar e quebrar.
Guardei porque parecia que ele me pedia para ser preservado. Hoje entendo esse pedido e o reconheço como a relíquia mais antiga que tenho.
Mais do que somente a aparelhagem metálica – como forma de
objeto em si – quase sinto, na percepção do som, dimensão e peso.
É tão forte que recupero momentos vividos no passado e que, com
certeza, fazem parte de boas lembranças. Aí está um fragmento da
minha memória materializado em um objeto e transcodificado em
um trabalho poético.
Kurt Schwitters (1887-1948) recolhia, após a primeira guerra,
detritos nos escombros de uma cidade em ruínas, procurando no
espaço público devastado os fragmentos dos quais se apropriaria
para compor seus trabalhos, como se nesse ato de reconstrução fosse
possível reverter o fracasso da civilização através da recuperação de
resquícios de uma cidade cujas evidências materiais do passado haviam sido duramente roubadas e irrecuperavelmente destruídas. Para
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ele, havia uma maneira de lidar com a catástrofe: criar coisas novas
a partir dos fragmentos da destruição, criar com arte uma tentativa
de reconstrução de sentido. Schwitters volta-se à arte como o único
terreno possível para estabelecer ligações entre coisas banais — papéis,
bilhetes de bonde, pedaços de tecido, madeiras — literalmente, com
cola e pregos. Sob o anseio do mundo ele concebe seu universo de
coisas combinadas; enxerga definitivamente o mundo — seu mundo
— e segue tocando e operando, selecionando e guardando, colando
e pregando refugos e banalidades daquele mundo fracassado.
Em meu trabalho coleto fragmentos de um passado que está na
minha memória e que neste momento me pedem que os coloque
em evidência. Diferentemente dos fragmentos recolhidos no pós-guerra por Schwitters, os meus não foram roubados ou irrecuperavelmente destruídos, por sorte. Recolho das lembranças afetivas o
que de melhor guardo em mim; evidencio sentimentos e objetos e os
transcodifico em trabalhos que se tornam lugares de recomposição.
Espaços dedicados às narrativas de relembranças materializadas e
transformadas em pedaços de afeto inventariados.
Desde sempre gosto de guardar coisas. Guardo relíquias. Guardo
para lembrar instantes, lugares, passagens e encontros. Cada uma
dessas relíquias se torna estímulo de relembranças, materializa no
presente, diretamente da minha memória, aquilo que vivi no passado.
Isso acontece com um simples bilhete de cinema e até mesmo com
um sofá já gasto pelo tempo. Não consigo me desfazer de nada.
As gavetas estão cheias, os armários não têm mais espaço; as paredes carregadas de “penduricos”, o HD externo abarrotado de fotos e
vídeos. Na cabeça estão os acontecimentos passados que ocasionalmente resolvem aparecer. Como é bom quando eles aparecem, pois
me transfiro para outros lugares, revisitando a minha memória em
um processo de introspecção.
Os acontecimentos passados são aqueles que estão vivos e eternizados pelas lembranças. Assim são as relíquias, sempre vivas e
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passando pelo tempo de forma contínua, permanente. As relíquias
registram esse tempo, viajam pela eternidade, vivendo o presente
como lembrança do tempo passado, mostrando que se o sentimento
persiste é porque a memória está viva: é real. Carrego isso latente no
meu pensamento, retomando-o sempre que preciso refletir sobre a
construção do agora.
Henri Bergson (2006, p.179) reconhece a memória como um fenômeno que responde pela reelaboração do passado no presente, “é
do presente que parte o apelo ao qual a lembrança responde, e é dos
elementos sensório-motores da ação presente que a lembrança retira
o calor que lhe confere vida”. Para Bergson (1990, p.80), a lembrança
é “a representação de um objeto ausente”.
A minha produção artística baseia-se estritamente nas lembranças
afetivas e procura retirar dos objetos o “calor” do qual Bergson se
refere. No presente tenho os meus objetos e eles estimulam o retorno
ao passado, dão vida ao passado, permanência ao passado.
O som produzido por “Bulha”, como uma relíquia, recupera
a lembrança: calor que me faz voltar ao passado; representação da
ausência daqueles momentos já vividos. Exponho, desta forma, um
fragmento da minha memória, de um espaço único que só pertence
a mim, no qual posso guardar e organizar minhas ideias e minhas
lembranças afetivas.
Acredito que há muitas maneiras de exteriorizar a memória. A
minha se dá através da subjetividade da arte. No meio artístico, o
clamor das lembranças pessoais envolve a construção de histórias e,
consequentemente, da memória.
Walter Benjamin (1987) demonstra em seus conhecidos escritos
sobre suas lembranças a importância dos sentidos na percepção e
gravação de suas experiências rememorativas infantis. Benjamin refere-se descritivamente às impressões registradas e arquivadas em sua
memória por todos os sentidos. O autor refere-se à visão em quase
todos os relatos e demonstra que foi uma criança observadora, atraída
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pelas cores e que admirava as artes, as paisagens e os animais, mas que
sentia aversão e desprazer em ver monumentos e livros que traziam
lembranças de guerras. Ele descreve o prazer do tato em tocar guloseimas, tocar e desenrolar as meias e em manusear o jogo das letras.
A audição teve peculiar importância em suas experiências infantis
e, por isso, deixou impressões em sua memória, como o desconforto
em ouvir o som do telefone tocando e atrapalhando a sesta de seus
pais e o conforto ao ouvir a voz de sua mãe a lhe contar histórias.
Relembra o som produzido por duas charangas distintas, o prazer
que lhe causava o barulho da chuva a escorrer nos vitrais das janelas,
enfim descreve sons agradáveis e desagradáveis.
Assim é o som de “Bulha”: o som do batimento cardíaco da vida
que se inicia somado ao som do velho mecanismo do pianinho que já
nem existe mais. O passado prolongado no presente. O velho transcodificado em novo.
Ao apropriar-me do mecanismo sonoro do pianinho da infância e
trazê-lo para o universo da arte, considero que ele passa a gerar outros
significados. Este deslocamento físico atribui outros sentidos a este
objeto que, antes, dispensava maiores reflexões.
Assim sendo, aproximo-me de uma série de artistas do início do
século XX, como os dadaístas e surrealistas, que utilizavam como
estratégia poética da prática de apropriação de objetos do cotidiano,
trazendo-os para o campo idealizado da arte. Por meio desta transcodificação ou ressignificação de objetos comuns aqueles artistas
contribuíram para a desestabilização da arte dita burguesa (calcada
na valorização do objeto único, precioso e impregnado da aura do
artista). Desta maneira, tais artistas tentavam romper com os limites
que separam o território da arte do ambiente cotidiano.
A apropriação de objetos em arte é uma característica notável
nos séculos XX e XXI. Não é possível discutir a história da arte sem
mencioná-la em seus muitos momentos e práticas diferentes durante
o processo de mudanças e sedimentação do conhecimento artístico
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contemporâneo. Genericamente, a apropriação se define no discurso
artístico como processo que conduz à produção de trabalhos utilizando-se de recursos oriundos do mundo cotidiano (CRIMP, 2005).
Objetos advindos das mais diferentes categorias e com diversas
funcionalidades se transformam, pelas mãos de artistas, em objetos
de arte. São objetos projetados – frutos de uma sociedade industrial,
muitas vezes banalizados, subjugados e sem expressividade – que
passam a ocupar uma nova dimensão estética diante do espectador.
Arthur Bispo do Rosário (1911-1989) é um nome exemplar para
representar uma série de artistas que se apropriam de objetos para
compor trabalhos poéticos – ainda assim sabemos que seus trabalhos
não estão vinculados necessariamente a um projeto estético ou são
resultado de uma inquietação de ordem intelectual. Até sua morte
em 1989, Bispo dedicou-se, com grande afinco e rigor, à sua missão,
convicto de que tinha sido escolhido de Deus para reconstruir o mundo após o fim de tudo, repovoando a terra com seus objetos e suas
listas infinitas de nomes e imagens bordadas sobre panos ordinários.
Buscava sua matéria-prima no cotidiano mais imediato, nos redutos
marginalizados da pobreza, no agora da sua própria experiência.
Bispo compôs, a partir da apropriação de diversos objetos e materiais, uma espécie de memorial de sua passagem pelo mundo, uma
narrativa ordenada segundo as leis mais rigorosas da taxonomia e, ao
mesmo tempo, atravessada pela espontaneidade de uma imaginação
delirante (MACIEL , 2004).
Meu piano desgastado, que se quebrou com o tempo, foi um dos
brinquedos que mais marcou minha infância – porque, talvez, tenha
sido ele o que perdurou por mais anos. Ele foi, segundo minha mãe,
o brinquedo que eu mais aproveitei; levava-o para todo lado.
Transcodificá-lo em um trabalho poético sintetiza uma espécie
de nostalgia. Ao utilizar um fragmento dele, que fez parte da minha
vida, reexperimento o passado, reexperimento o mundo. Prolongando este passado no presente percebo que, mesmo que a natureza
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do objeto seja a de servir como ferramenta a todos que o possuem,
é possível identificar funções que sobrepujam este princípio. Essa
condição está logicamente ligada ao fato do objeto não possuir apenas funções denotativas, mas também se propagar por um múltiplo
terreno simbólico ao lhe atribuir significâncias conotativas que extrapolam sua natureza útil.
Walter Benjamin (1994, p. 253) finaliza suas reflexões no texto
“Brinquedos e Brincadeiras” com o seguinte questionamento: “para
cada homem existe uma imagem que faz o mundo inteiro desaparecer; para quantas pessoas essa imagem surge de uma velha caixa de
brinquedos?”. O desaparecimento do mundo retoma a dimensão do
lúdico, do sonho. O som produzido pela engrenagem é como essa velha caixa de brinquedos, na experiência de escutá-lo o mundo inteiro
desaparece e o que surge é o afeto transcodificado em notas musicais.
Assim, se, para a infindável produção de Bispo, inventariar o mundo se afigurava como tarefa possível, para mim, como iniciante nas
artes que se encantou com o seu legado, não é uma tarefa fácil listar
e expor satisfatoriamente a incipiente soma dos meus fragmentos
afetivos. No entanto, na investigação maior intitulada “Inventário
do artista: um pequeno relicário de grandes afetos”, os objetos e outros fragmentos, tratados como relíquias, integram e coexistem o
meu percurso. Me explicam ao explicarem meu mundo. Talvez (e
pretensiosamente) consigo encontrar o início do meu memorial de
passagem pelo mundo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenvolver um projeto tão pessoal é um desafio, porém é extremamente motivador. Acredito que conceber a dissertação a partir
de memórias afetivas, do conhecimento de si através das minhas
histórias e do meu cotidiano facilita a criação de algo singular.
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Desde muito novo acredito que vivo na arte e faço da minha
prática artística a vivência em um mundo de fragmentos afetivos.
Neste processo indago sobre questões centradas na possibilidade de
arte enquanto memória e construção do presente. Procuro, assim,
refletir e experimentar o cotidiano recuperado na transcodificação
das coisas que recolhi no percurso da minha formação indentitária
enquanto artista.
Desta maneira, esta investigação em poéticas visuais, possibilita
uma arte que existe num lugar outro, o da memória, que oscila e
que torna possível um inventário do cotidiano ser arte e no qual
pequenas trocas e diálogos acontecem. Esta arte remodela a minha
biografia e abre suas cortinas para o mundo, enquanto redesenho o
meu caminho artístico na desordem do cotidiano. Tudo isso a favor
de um interesse pelo infraordinário, pela valorização da vida diária,
poetizando-a e propondo singularidade onde se encontram generalização e superficialidade em demasia.
Assim, esta pesquisa dá início a um novo momento de amadurecimento na minha trajetória profissional e pessoal. Por esta reitero
a busca por encarar a arte como uma particular manifestação da
relação com o vivê-la, tornando-a produto da vivência. É na dinâmica da fruição da arte e do viver que traduzo essa relação subjetiva.
Traduzo na arte o ato subjetivo de reconhecer-me vivo.
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a partir da fotografia
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1. INTRODUÇÃO

De modo geral, buscamos referir o acervo de uma instituição museológica identificando suas coleções. Os não especialistas em coleções
e acervos utilizam, com frequência, ambos os termos, no sentido de
reunião de objetos de qualquer natureza, reunidos antes ou na origem da coleção para atender um valor de permanência. No entanto,
com vistas à reflexão que se pretende, vamos utilizar a explicação
apresentada por Desvallées e Mairesse na construção dos conceitos
elementares para o campo museológico. Dizem os autores que:
[…] uma coleção pode ser definida como um conjunto
de objetos materiais ou imateriais (obras, artefatos, mentefatos, espécimes, documentos arquivísticos, testemunhos, etc.) que um indivíduo, ou um estabelecimento,
se responsabilizou por reunir, classificar, selecionar e
conservar em um contexto seguro e que, com frequência,
é comunicada a um público mais ou menos vasto, seja esta
uma coleção pública ou privada (2013, p. 32).

Ainda, buscando manter o campo de observação no contexto delimitado, identificamos o valor histórico como aquele que define, por
princípio, o acervo e as coleções às quais nos referimos. Entendemos
esse valor pela dimensão temporal que Alöis Riegl (1989) define como
sendo aquela que ele define que é tudo o que foi e hoje não é mais e
que subsidia a nossa compreensão de documento como monumento,
na já clássica proposição de Le Goff (1994).
O acervo, na sua acepção ampla de conjunto geral, é reunião de coleções que o identificam e que, portanto, são passíveis de conter a essência
do conjunto. Assim, ao falarmos de acervos de artes gráficas, podemos
eleger uma determinada essência e especificar as coleções que constituirão
o campo para o qual olhamos. Desejando falar de fotografia, assim, elegemos essas coleções para abordar os acervos de artes gráficas nos museus.
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A eleição da fotografia é facilmente explicada pela direção da abordagem pretendida: a construção do discurso. Na fotografia subsistem
qualidades que evocam, de modo geral, o documento. Para tanto,
abordamos a questão da condição documental da fotografia no primeiro item deste texto. No segundo, identificamos alguns museus
que utilizam os seus acervos fotográficos em exposições temporárias
ou permanentes para supor a existência de padrões de uso que afirmem o entendimento contemporâneo do documento. E, por fim,
entabulamos a reflexão sobre o acesso ao conteúdo da imagem, seja
pelas formas de disponibilização, seja pela exposição (que, de algum
modo, também é uma forma de disponibilizar o acervo ao público).
2. FOTOGRAFIA E DOCUMENTO

Antes de abordar a fotografia como documento, retoma-se o texto
de Le Goff, ainda tão citado, no trecho em que o autor aprofunda
o debate sobre as relações entre história e memória e suas diferentes
aplicações, das quais faz ver a imbricação entre documento e monumento. Se o documento tem origem pregressa e o monumento
apresenta-se em função de uma memória para o futuro, ambos se
instituem na intencionalidade de uma construção, com características
próprias, que atravessa o tempo. Sobre isso ele escreveu que “[..] o que
sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma
escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento
temporal do mundo e da humanidade” (LE GOFF, 1990, p.535). O
autor vê no monumento o poder de perpetuação do legado constituído para tal. O que o diferencia do documento, essencialmente, é
o poder de prova testemunhal desse:
O documento que, para a escola histórica positivista do
fim do século XIX e do início do século XX , será o fun-
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damento do fato histórico, ainda que resulte da escolha,
de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por si
mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece
opor-se à intencionalidade do monumento (idem, p. 536).

Para a história, portanto, reside o que o autor identifica como
o “triunfo do documento sobre o monumento”(idem), advindo de
lenta trajetória na qual a diferença se impõe conforme os princípios da
ciência definem os parâmetros de objetividade e, consequentemente,
de confiabilidade verificável. No estudo citado, Le Goff identifica a
circunstância pela qual o documento triunfa: o positivismo.
Com a escola positivista, o documento triunfa. O seu triunfo, como bem o exprimiu Fustel de Coulanges, coincide
com o do texto. A partir de então, todo o historiador
que trate de historiografia ou do mister de historiador
recordará que é indispensável o recurso do documento
(idem, p. 539).

Persiste a indispensabilidade do documento às ciência humanas,
como matéria sobre a qual se faz surgir o conhecimento. No entanto,
quando o conceito do que vem a ser documento foi ampliado, a condição precípua de que esse era texto foi suplantada. É bem conhecido
o papel que os editores dos “Annales d’histoire économique et sociale” tiveram na década de 1930, neste sentido. Fazer história com os
documentos possíveis, implicou, a partir de então, que documentos
não precisariam mais se restringir à categoria de escritos oficiais, bastava o cientista aceitar que seriam aquilo tudo que “[...] pertencendo
ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem,
demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do
homem” (idem, p. 540). Le Goff observa que, depois disso e já na
segunda metade do Século XX, ocorreu uma verdadeira revolução
documental, decorrência da dilatação da memória histórica, filha da
revolução tecnológica inaugurada pela era digital. Sim, o autor identi-
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ficou bem o núcleo da mudança de grande proporção, sem, contudo,
antever que se tratava de uma pré-revolução, já que na sequência seria
a rede mundial de computadores que se faria, na celeridade imprevisível das novas formas de comunicação, o motor de modos inéditos de
memorar. A compreensão que todo documento é um monumento,
seja esse anterior ou contemporâneo à revolução documental, o institui como “[...] um produto da sociedade que o fabricou segundo as
relações de forças que aí detinham o poder”(p. 545). Alargue-se o seu
conteúdo, ainda assim não haverá um documento-verdade, porque
há implícita nele a condição de potencial instrumento de poder, que
o faz maleável a afirmar determinados discursos.
Podemos discutir este potencial na fotografia iniciando pelo fato
de que “[...] toda foto é de alguma forma conatural a seu referente
[...]”, como já havia dito Roland Barthes (2012, p. 71). Não reside
no fato de que a câmera fotográfica registra o que esteve presente
na cena da imagem, um conteúdo diferencial para analisá-la como
monumento. Seja qual for o registro, sobretudo nos processos fotoquímicos, a presença do registrado é fator sine que non, sobre o quê
escreveu Barthes, “[...] na Fotografia jamais posso negar que a coisa
esteve lá. Há dupla posição conjunta: de realidade e de passado.”
(idem, p. 72). Nem sua capacidade certificatória a isenta da condição
de monumento.
É certo que a fotografia possui muitas qualidades. Não resta senão aceitar o seu caráter testemunhal, bem dito por Sontag: “Fotos
fornecem um testemunho. Algo de que ouvimos falar mas de que
duvidamos parece comprovado quando nos mostram uma foto.”
(2013, pág. 16). No entanto, seja o sentimento que a fotografia possa
nos causar, parte desse advém do fato de que a imagem é gerada na
condição de que o fotógrafo e/ou seu equipamento foram testemunhas. Assim, o sentimento que se tem deve-se ao aspecto documental
da foto, eivado de certeza de que realmente o conteúdo do registro
aconteceu ou existiu.
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Sontag escreveu que “Fotos fornecem um testemunho. Algo de
que ouvimos falar, mas de que duvidamos, parece comprovado quando nos mostram uma foto” (idem, pág. 16), o que a faz parecer um
instrumento de autenticação de acontecimentos passados.
Sabemos bem que a imagem registrada pela câmera não representa
a verdade, ainda que possa conter parte dela. Seria cansativo elencar
exemplos, tantos são os casos exemplares. No entanto, o exemplo das
fotografias que Roger Fenton fez sobre a Guerra da Crimeia, em 1855,
é elucidativo de como a parte contida que corresponde à realidade
é, precisamente, aquela que cria a dimensão do imaginado. Há circunstancialmente um irresolúvel conflito que se insurge na matéria
fotográfica. Esse fotógrafo foi contratado pelo Governo Inglês para
gerar uma documentação visual capaz de ser usada como uma campanha positiva junto aos familiares dos soldados, construindo para
esses a ideia de que a guerra estava acontecendo, em um curso natural
e aceitável. Deveria ocultar os horrores daquele conflito contribuindo
para controlar a opinião pública e diminuir o julgamento de que a
Guerra prejudicava o país (FABRIS, 1998). Ainda assim, Fenton ficou
conhecido como um dos precursores da reportagem fotográfica e do
fotojornalismo. Com um pouco de verdade e um pouco de mentira,
essas fotografias legaram ao futuro imagens que testemunharam as
circunstâncias da guerra. Hoje, entendemos claramente como aquelas
pessoas fotografadas estavam, sob orientação do fotógrafo, encenando personagens. No entanto, se não há evidência dos combates, se
não constam os corpos dilacerados, o desespero dos feridos, o cenário
caótico das batalhas campais, há, por outro lado, o registro dos lugares, dos uniformes, das armas, dos acampamentos e de outras tantas
coisas. A realidade, para nós, seres do presente, negocia com a verdade,
em cada uma daquelas fotografias, porque faz parte da natureza desta
imagem, informar pela aparência e apresentar na superficialidade.
Para aprofundar o entendimento dos conteúdos que uma fotografia
apresenta, são necessárias outras fontes que não a própria imagem.
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Portanto, a fotografia, como documento, é uma imagem dependente,
um documento circunstancial que advém do fato de ser um testemunho parcial. Não obstante esta intrínseca condição, parece que
sua inteligibilidade aumenta. O indicativo de tal impressão está na
quantidade de usos que parecem aumentar conforme se facilitam os
equipamentos para captação de imagens fotográficas.
Justamente é no aumento da produção de imagens fotográficas que
se inscreve a complexa constituição de acervos contendo fotografias
nas instituição de guarda de documentos históricos. No que tange aos
museus, tema do próximo item, há de se assinalar que há mais de um tipo
de tratamento dado à fotografia nessas instituições e, no geral, ao menos
dois tipos concernentes ao seu ingresso: a fotografia que pertence ao
acervo permanente do museu e aquela que é gerada como documento
do arquivo geral da instituição. Em ambos os casos, a fotografia é um
documento, assim tratado. No entanto, a fotografia pertencente ao
acervo e, desse modo anunciada, é um documento de conteúdos relativos
à temática do museu, enquanto que a fotografia de arquivo diz respeito
à memória da instituição em si, dela fala, a ela se refere e, tanto na origem
como no modo de organização em que ingressará, constituirá um discurso determinado, não raro, aquele que se deseja para a missão do museu.
3. FOTOGRAFIAS EM MUSEUS

A condição da fotografia em museus, enquanto acervo, é a de um objeto museológico e, como tal, refere-se a um período ou determinado
momento, um conteúdo, um ou mais aspectos de uma cultura em
determinado tempo. Como objeto musealizado é indício de modos
do existir e fornece pistas para a apreensão de fatos. Já dissemos que
reside na fotografia uma lógica das aparências, com um grau de superficialidade que opera como um detonador das perguntas sobre
o fato que representa.
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Porém, a abordagem demanda que se esclareça como o conceito de
musealização é aplicado à fotografia. Se entendermos a musealização
como “um processo (ou um conjunto de processos) por meio dos
quais alguns objetos são privados de sua função original e, uma vez
revestidos de novos significados, adquirem a função de documento”(LOUREIRO; LOUREIRO, 2013, p.1), estaremos, primeiramente,
indicando a dificuldade em entender a fotografia como um objeto.
De fato, na discussão entabulada nas linhas anteriores, a fotografia
foi referida como uma imagem que independe do suporte para que
exista. A imagem sem suporte, ou ser a mesma imagem em qualquer
suporte, dá-lhe a condição de documento que prescinde de materialidade. Seria, portanto, na sua característica imaterial elementar que
se encontraria a impossibilidade ou a dispensabilidade de ocorrência
de um processo de musealização. No entanto, como observaram os
autores citados anteriormente, o caráter multidimensional da musealização o faz um processo de difícil delimitação, sobretudo quando
se considera que o vetor essencial é a transformação do objeto em
documento. Mais difícil se tratarmos do objeto como fato material.
O que baliza a harmonização do aparente paradoxo que se estabelece
no entendimento da fotografia musealizada é, justamente, o reconhecimento de que todo o objeto apresenta um valor informativo.
Destaca-se que o entendimento do valor informativo ampara-se na
corrente funcionalista de Paul Otlet, que no campo das Ciências da
Informação entende o documento para além dos registros gráficos.
O autor clássico.
Mesmo que as fotografias possam parecer imagens débeis, que
pouco informam sobre o que presenciaram, sabemos bem que nelas
reside a possibilidade de surpreender. O que as faz assim pode ser
o fato de que sua força não se situa no que mostram, mas no que
sugerem. A dimensão do não apresentado é irrisória perto do que
significa o sugerido. Verdade, também, que a fotografia é testemunho incerto, em muitas ocasiões. É incerto porque o recorte tempo e
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espaço que a faz existir é uma fatia quase transparente da realidade.
Por outro lado, mesmo no seu quadro que pouco apresenta, a foto
incita a imaginação daquilo que se perdeu no tempo ou que não cabe
no quadro, de tudo que tornado passado perdeu a sua consistência.
O noema de Barthes (1984) suporta este poder; “isto foi”. E esse é o
valor testemunhal das imagens fotográficas (inclusive da imagem feita
por câmeras de segurança, por satélites, por drones e por qualquer
equipamento de geração de imagens que dispense a operação humana
no momento de captação da cena).
Assim, soma-se à condição imaterial da imagem ou, como já dito,
a indiferença sobre a existência do suporte a dar um estatuto de objeto à foto, a sua precariedade informativa. Diante disso, estaríamos
tentados a refutar a possibilidade de musealizar a fotografia.
Porém, o valor informativo desta imagem contrapõe-se a tal tendência. Aprendemos a “ler” fotografias, porque estamos acostumados a fazer o mesmo com a realidade. Ler, aqui, significa interpretar,
entender e aceitar o texto oculto, imaginar para tentar saber. Desse
modo, sim, é possível musealizar fotografias.
Na continuidade, para dar corpo ao uso do significado das fotografias em museus, faremos uso de outro ensaio no qual se analisou
exposições em que foram usados retratos de pessoas desaparecidas
em contextos de ditaduras. A fotografia de desaparecidos ou mortos
tem sido recorrente, sobretudo quando a exposição deseja apresentar
a morte como assassinato. E quando esses são praticados em nações
silenciadas por regimes ditatoriais, as mortes somam-se como números de terror.
Quem perde, sofre a dor solitária, mas esse tipo de perda tem
um sentido coletivo. Aquele que foi perdido é a história do
ser, mas o contexto da perda é a história da nação. Portanto,
a narrativa dessas exposições e desses acervos musealizados é
sempre narrativa de contexto, ainda que a história individual
não se dilua. A fotografia de um desaparecido produz reflexão
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e pode sensibilizar determinado espectador; as fotos de muitos
desaparecidos, colocadas lado a lado, impactam quantos estiverem frente a elas. É uma relação dimensional que participa
de um princípio de referência para o espectador: identificar-se
com o singular ou imaginar-se no plural. Mais fácil, o segundo
(FERREIRA, MICHELON; 2016, p.).

Um exemplo desse uso em um museu na América Latina é a grande
parede (Fig.2) que atravessa os andares do Museo de la Memoria y de
los Derechos Humanos, em Santiago del Chile (Fig. 1). A instituição
foi inaugurada em 2010, concretizando um propósito governamental
da presidente Michelle Bachelet, cuja história política e pessoal foi
marcada pelo sistema ditatorial que governou o Chile de 1973 a 1990.

Figura 1: Museo
de la Memoria y
de los Derechos
Humanos, em
Santiago del Chile.
Fonte: Site do Museu. https://ww3.
museodelamemoria.cl/exposicion-permanente/

Figura 2: Ambiente
da Exposição Permanente do Museo
de la Memoria y
de los Derechos
Humanos, do qual
se vê a parede
com retratos de
desaparecidos ou
mortos. Fonte: Site
do Museu. https://
ww3.museodelamemoria.cl/exposicion-permanente/
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Durante esse período, as violações aos direitos humanos geraram
milhares de desaparecimentos, torturas e morte de pessoas provocados por repressão a qualquer forma de resistência ao então governo
vigente. Participando de um gênero de museus que se difunde por
diversos países que se afirmam democráticos, o Museo de la Memoria
y de los Derechos Humanos é um empreendimento voltado para
difundir uma história de violência e suportar uma memória traumática para educar públicos sobre os perigos de repeti-las ou deixar que
ocorram por desconhecimento ou falta de consciência sobre a intensidade dos dramas que a caracterizam. São museus que se referem aos
seus acervos como documentos e admitem, guardam, preservam e
expõem toda a sorte de fontes que possam fazer o público entender
tais ocorrências. Por essa razão, são museus que mantêm ativo centros
de documentação e, ou, arquivos abertos ao público para pesquisa e
visitação. Também são museus que empregam recursos expográficos
nos quais as imagens fotográficas, tidas como documentos, compõem
parte significativa da cenografia (Fig. 3). São documentos primários
que se combinam de muitos modos para gerar outros documentos,
entre eles, a própria exposição.

Figura 3: Visão
geral de uma das
alas do Museo de
la Memoria y de
los Derechos Humanos, na qual se
vê a presença da
fotografia. Fonte:
Site do Museu.
https://ww3.museodelamemoria.
cl/exposicion-permanente/
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4. FOTOGRAFIA E SIGNIFICAÇÃO

O conteúdo de uma imagem fotográfica decorre sempre do processo
de fixação do tempo no momento do registro. Tal condição tem sido
associada ao potencial memorial dessa imagem e discutida no âmbito
da sua significação. Assim, é recorrente que a foto seja apresentada
e interpretada como uma evidência do passado e, simbolicamente,
como recorrência de um tempo findo.
Desse modo, a fotografia inserida em um acervo, privado ou público, adquire expressividade peculiar por lhe ser atribuída, a priori,
a possibilidade de operar como recuperadora do passado. Parte do
poder emotivo que dela advém deve-se a isso. O uso de tal competência é apreensível nos museus. Por um lado, fotografias em exposições
(o que não é a mesma coisa que exposição de fotografias) operam
como catalizadores de conteúdo e promotores de respostas dos visitantes. Por outro, fotografias em acervos se veem enfraquecidas no
seu aspecto simbólico e reforçadas como documentos. Compete à
musealização da fotografia as duas situações.
.
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1. INTRODUÇÃO
Como integrante do Grupo de Pesquisa Memória Gráfica: cem anos
de Design fui convidada para realizar uma palestra no 4º Seminário
Internacional Design, Tradição e Sociedade, abordando a temática
da minha tese, que foi defendida em 2012 no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas, qual seja:
o ensino privado em Pelotas investigado por meio da imprensa e de
propagandas escolares impressas. O evento, em sua quarta edição,
abordou a temática “as Artes Gráficas, acervos e fundos de perfil
histórico na América Latina”. O foco temático, portanto, esteve
atrelado à minha trajetória como pesquisadora – que teve início e se
desenvolveu, dentre outras maneiras, junto ao acervo da Bibliotheca
Pública Pelotense. Isso porque comecei a fazer pesquisas em Centros
de Documentação – mais especificamente no acervo da Bibliotheca
Pública Pelotense – aprendendo os mecanismos que envolvem essa
prática, acessando esses espaços que continham fontes para realizar
as minhas pesquisas de graduação, mestrado e doutorado. Hoje
continuo atuante nas pesquisas com foco historiográfico, mas agora
como professora orientadora de Iniciação Científica, conseguindo
exercitar um pouco do que aprendi nessa curta trajetória buscando compartilhar com os pesquisadores iniciantes alguns aspectos
dessa prática.
Foi por isso que organizei uma comunicação oral para o evento
mencionado voltada para a reflexão do acesso aos acervos e do manuseio e problematização das fontes consultadas. Este artigo, portanto,
é fruto dessa palestra e tem a intenção de debater a importância de
um pesquisador se preparar para realizar pesquisas no campo da
História e sobre como o uso de documentos precisa ser utilizado de
forma criteriosa. Após esse debate teórico, farei um relato de experiência mencionando como essa trajetória de pesquisa em acervos
proporcionou que eu viesse a elaborar o Projeto de Pesquisa, hoje
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em vigência, intitulado de Memória Digital: digitalização da coleção
completa do Jornal Diário Popular.
2. CULTURA MATERIAL:
DO “RECLAME 1” À EDUCAÇÃO

Ao debater sobre as pesquisas historiográficas cabe refletir que o
passado pelotense vem sendo estudado a partir de diferentes fontes
históricas. São investigações que envolvem temas ligados a grupos
sociais e étnicos e à conjuntura política, econômica, educacional e
cultural. Na investigação que originou este artigo utilizei a imprensa
para acessar a propaganda escolar institucional, fonte privilegiada
para pesquisar a constituição da educação privada em Pelotas do século XIX ao XX I. Tal pesquisa foi realizada tendo por base, entre outros
documentos, jornais pelotenses que circulavam na cidade entre os
anos de 1875 a 2011. Ao utilizar essa fonte tive o objetivo de investigar
os anúncios impressos de escolas observando seus conteúdos, além de
outros traços que pudessem fazer emergir a constituição da educação
privada na cidade. Sendo assim, busquei perceber aspectos das classes
mais favorecidas de Pelotas e a sua relação com a educação e com a
imprensa. Levei em consideração, ainda, que os materiais produzidos
pelos sujeitos históricos são frutos das práticas e representações da
construção de sentidos. Para Burke (2005, p.10),
O terreno comum dos historiadores culturais pode ser
descrito como a preocupação com o simbólico e suas interpretações. Símbolos, conscientes ou não, podem ser
encontrados em todos os lugares, da arte à vida cotidiana,
mas a abordagem do passado em termos de simbolismo é
apenas uma entre outras.

Já sobre a materialidade da fonte, ou seja, a busca do pesquisador por
indícios que o levem até o seu objeto, Ragazzini (2001. p. 14) afirma que:
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[...] a fonte é o único contato possível com o passado que
permite formas de verificação. Está inscrita em uma
operação teórica produzida no presente, relacionada a
projetos interpretativos que visam a confirmar, contestar
ou aprofundar o conhecimento histórico acumulado. A
fonte provém do passado, é o passado, mas não está mais
no passado quando é interrogada. A fonte é uma ponte,
um veículo, uma testemunha, um lugar de verificação,
um elemento capaz de propiciar conhecimentos acertados
sobre o passado.

Minha pesquisa de doutorado, portanto, inseriu-se nos estudos
que utilizaram a imprensa para investigar aspectos da História da
Educação que, a cada dia, vêm se fortalecendo. Isso porque o trabalho do historiador da educação tem sofrido muitas influências nos
últimos anos. Contudo, a apropriação da imprensa como fonte na
História da Educação é uma prática relativamente recente. Esse uso
começa a ganhar força no final dos anos 80 do século XX, fortemente
influenciado pelo movimento da História Nova, mais especificamente História CulturaL (HUNT, 1992). É importante destacar que
antes de realizar essa investigação histórica, observei as críticas ou
as contestações de certas posturas historiográficas presentes na ruptura dos paradigmas em especial das últimas décadas do século XX.
Segundo Pesavento (2005, p.9), essa cisão:
não representa uma ruptura completa com as matrizes
originais. Ou seja, foi ainda dentro da vertente neomarxista inglesa e da história francesa dos Annales que veio o
impulso de renovação, resultando na abertura desta nova
corrente historiográfica a que chamamos de História Cultural ou mesmo de Nova História Cultural.

Para a autora, essa mudança se deu nos anos de 1970, ou mesmo
antes, em 1960, quando se iniciou a hoje tão comentada crise dos
paradigmas explicativos da realidade “que acabou por ocasionar
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secções epistemológicas profundas pondo em xeque os marcos conceituais dominantes na História” (PESAVENTO, 2005, p. 8). Gatti
Júnior (2002, p.6), ao analisar as mudanças ocorridas no campo da
pesquisa histórica, indica que:
o grande questionamento pelo qual a história passou, no
século XX, foi o da natureza e da qualidade do saber que
ela produzia. As ideias de produção de verdade absoluta e
do saber absoluto em história foram colocadas em xeque.
[...] Em nossos dias percebe-se que boa parte dos historiadores concorda em que não existe uma forma exclusiva de
se compreender a realidade, nem muito menos um “ único
motor” que determine o desenvolvimento histórico [grifo
do autor].

O que se observa é que no panorama da história mundial havia
uma vertente interpretativa da história que vinha desde o século XIX,
a qual chamava a atenção para as descontinuidades dos tempos históricos e para a necessidade de se buscar os sentidos de cada momento
do passado. Assim, o positivismo, com seus pressupostos normativos
científicos, estabelecia critérios de verdade absoluta defendendo o
caráter da história como ciência. Verifico, então, com relação às transformações ocorridas no século XX no campo dos estudos históricos,
sobretudo na França, uma crise dos paradigmas, uma descrença nas
formas de interpretar o real. Crise essa que se instaurou no seio das
ciências humanas. Para Luca (2010, p.112):
a face mais evidente do processo de alargamento do campo
de preocupação dos historiadores foi a renovação temática, imediatamente perceptível pelo título das pesquisas,
que incluíam o inconsciente, o mito, as mentalidades, as
práticas culinárias, o corpo, as festas, os filmes, os jovens
e as crianças, as mulheres, aspectos do cotidiano, enfim
uma miríade de questões antes ausentes no território
da História.
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Dessa forma, observo que nos anos de 1990 se acrescenta um
diferenciado repertório de fontes aos estudos de História da Educação, linha de pesquisa na qual desenvolvi a minha tese, tais como
os diários, as cartas pessoais, os memoriais, os cadernos de alunos,
os livros, as cartilhas e os periódicos. A utilização de novas fontes é
analisada pelos pesquisadores no intuito de contextualizá-las, buscando uma racionalidade que não está explícita no documento, mas
na metodologia e no direcionamento contido na perspectiva teórica
utilizada pelo investigador. Assim,
o historiador não é um arqueólogo da documentação,
mediador neutro entre a verdade da fonte e a verdade da
História, mas sim aquele que é capaz de formular uma
problemática e de construir uma interpretação em que
reconhece o encontro de duas historicidades: a sua própria
e a da documentação que utiliza (NEVES, 1985, p.34).
[Grifos meus]

Diante disso, além da utilização das fontes citadas, busquei fazer uma triangulação selecionando as propagandas divulgadas na
imprensa e contrapondo-as com entrevistas e com notícias sobre a
educação na cidade de Pelotas. Por isso, procurei abordar, para dar
suporte à pesquisa, as noções e metodologias utilizadas e difundidas por historiadores que trabalham sob a perspectiva da História
Cultural, além de elaborar uma questão de pesquisa e uma tese que
foram investigadas ao longo do estudo (NEVES, 2012). Para Pesavento (2005), a História Cultural vem envolvendo pesquisadores com
posturas diferentes, que trabalham sobre o que se considera instância
cultural – ou a produção de sentidos sobre o mundo construído pelos
homens do passado.
Percebo, desta forma, que o olhar da História vem ampliando-se, voltando-se para outras questões e problemas, não buscando
mais uma verdade definitiva. Aliás, para Sochodolak e Campigoto
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(2008, p.11), a História Cultural pode ser considerada “como forma
de produção do saber histórico decorrente da certeza de que nenhum
procedimento metodológico ou teórico pode oferecer ao pesquisador
uma visão objetiva ou neutra, no âmbito da cultura”.
Importante ainda levar em consideração o que muitos estudiosos
vêm apontando no que se refere aos estudos que contemplam os
princípios constitutivos da História Cultural. Para eles, o pesquisador
precisa ser capaz de saber utilizar as novas ferramentas, sem, contudo,
cair num “vale tudo” científico. Com base nesse entendimento, o
jornal revela-se uma fonte ímpar, pois constrói um importante quadro para se entender como a educação era divulgada nos periódicos
que circulavam nas épocas analisadas. Para Alves (2001, p.93), nas
pesquisas vinculadas à história política, o jornalismo destaca-se em
importância, uma vez que ao contrário de muitos documentos, “em
geral lacônicos quanto às disputas políticas, nos jornais, o debate
político-partidário encontra o seu meio natural de sobrevivência”.
Segundo Marcondes Filho (1989), torna-se bastante difícil separar a
notícia – fato que ao ser selecionado passa a ser a matéria-prima do
jornalismo – da sociedade que concebe o jornalismo como a Indústria
da Comunicação, isto é, a complexidade geracional da notícia é fruto
da sociedade na qual ela está inserida.
Para minimizar essa situação, torna-se imprescindível ter um conhecimento mínimo a respeito do periódico a ser analisado, a fim
de que possíveis distorções sobre os fatos não ocorram no momento
da análise dos discursos presentes no mesmo. Segundo Luca (2010,
p.116), essas recomendações com relação ao uso do jornal nas pesquisas ocorreram no passado para que o historiador não realizasse uma
leitura ingênua de seu conteúdo, acreditando que este se tratava de
um mero receptáculo de informações. Sobre as pesquisas utilizando
periódicos, Póvoas (2005, p.12) afirma que:

os periódicos são uma fonte preferencial para pesquisas
de vários tipos, sobretudo por documentar o passado por
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meio de textos – literários ou não –, de publicidade ou
de retratos, que evocam em seu conjunto, de imediato, o
quadro histórico em que se pretende transitar. Contudo,
o trabalho com o periodismo deve se dar a partir da efetiva inserção das folhas em seu tempo, num trabalho que
não peque por ignorar as condições de vigência de jornais
e revistas em sua época, sob pena de que as fontes, de luz
para esclarecer pontos obscuros, se transformem em cilada
documental. [Grifos meus]

Com base no exposto, acredito também que essa é uma das significativas contribuições da fonte privilegiada em meus estudos: a
capacidade de revelar características das práticas das instituições de
ensino e também sobre o campo do Design – meu atual foco de
investigação. Assim, com a ampliação dos temas abordados pelos
pesquisadores, aos poucos foram também estendidos os usos das
fontes e, dessa forma, os historiadores da educação observaram que a
História se faz a partir de qualquer vestígio deixado pelas sociedades
passadas. Segundo Araújo e Gatti Júnior (2002, p.6),
Devido ao avanço da investigação da história educacional
brasileira o conhecimento sobre as mais diferentes épocas
e temáticas ampliou-se consideravelmente [...] Passa-se a
analisar a escola não só como um prédio cheio de carteiras,
com alguns alunos, alguns professores, com materiais didáticos, a diretora, a faxineira e a merendeira. Começa-se a
questionar o porquê deste prédio, o porquê destes alunos,
o porquê destes professores. Qual era a situação política
e econômica na época em que esta escola foi instalada.

As fontes são, então, a matéria básica para um pesquisador. A palavra fonte origina-se de duas outras – source e fonte – que contêm uma
dimensão de origem e também de surgimento, as quais se relacionam
a uma ideia de espontaneidade. Para Lopes e Galvão (2001, p.78), o
significado da palavra revela um engano, já que as fontes não possuem
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um caráter espontâneo, pois o material usado pelo historiador é, ao
mesmo tempo, disponível e indisponível:
as fontes estão aí, disponíveis, abundantes ou parcas, eloquentes ou silenciosas, muitas ou poucas, mas vemos,
pelos trabalhos que são realizados, que elas existem. Mas
estão também indisponíveis porque inicialmente é preciso que aquele que se propõe ao trabalho vá atrás delas e só
faça isso se tiver um problema ou, no mínimo, um tema.
[Grifos meus]

As autoras alertam que o pesquisador precisa ser capaz de problematizar a fonte, de lhe fazer perguntas e de discutir sobre o seu conteúdo, já que as fontes não falam por si. São vestígios, testemunhos que
respondem – como podem e por um número limitado de fatos – às
perguntas que lhes são feitas. Conforme Saviani (2004, p.4), a fonte
também é uma palavra que apresenta, via de regra, duas conotações:
por um lado, significa o ponto de origem, o lugar de onde
brota algo que se projeta e se desenvolve indefinidamente
e inesgotavelmente. Por outro lado, indica a base, o ponto de apoio, o repositório dos elementos que definem os
fenômenos cujas características se busca compreender.
Além disso, a palavra fonte também pode se referir a algo
que brota espontaneamente, “naturalmente”, e algo que
é construído artificialmente. Como ponto de origem,
fonte é sinônimo de nascente que corresponde também
a manancial, o qual, entretanto, no plural, já se liga a um
repositório abundante de elementos que atendem a determinada necessidade. [Grifo do autor]

Para o estudioso (ibidem, p.6), as fontes são, então, “o ponto de
partida, a base e o ponto de apoio da construção historiográfica que
é a reconstrução, no plano do conhecimento, do objeto histórico
estudado”. Indicando ainda que na historiografia a fonte tem a par-
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ticularidade da inesgotabilidade, uma vez que ao voltar o seu olhar
novamente sobre ela, o historiador tenderá a observar novos significados que tinham escapado por ocasião das incursões anteriores.
As fontes permitem, então, encontrar e reconhecer. O pesquisador
a encontra materialmente e busca reconhecer culturalmente a intencionalidade inerente ao seu processo de produção. “Para encontrar é
necessário procurar e estar disponível ao encontro: não basta olhar,
é necessário ver” (RAGAZZINI, 2001, p.14). Isso porque, segundo
Vovelle (1995, p.78):
o Historiador constrói os seus fatos e não os recebe automática e passivamente dos documentos. A realidade do
passado não é fixa e definitiva. Ela seria como uma “imagem
de holograma”: dependendo do ângulo e da incidência da
luz, a imagem do passado muda. Ângulo e “incidência
da luz” significam que é o sujeito com seus problemas e
orientação teórica que “faz aparecer” uma nova imagem
do passado. [Grifos do autor]

É coerente perceber que a escolha das fontes, a sua seleção, não é
realizada somente pelo pesquisador, visto que já foi feita uma eleição
por parte daqueles que produziram o material, por aqueles que organizam os acervos ou, até mesmo, pelo próprio tempo. Conforme
Le Goff (1996, p.110):
quer se trate de documentos consistentes ou inconscientes
(traços deixados pelos homens sem a mínima intenção
de legar um testemunho à posteridade), as condições de
produção do documento devem ser minuciosamente estudadas. As estruturas do poder de uma sociedade compreendem o poder das categorias sociais de grupos dominantes ao deixarem, voluntariamente ou não, testemunhos
suscetíveis de orientar a história num ou noutro sentido;
o poder sobre a memória futura, o poder de perpetuação
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deve ser reconhecido e desmontado pelo historiador. Nenhum documento é inocente.

Nesse sentido, retomo as palavras de Chartier (1990) quando enfatiza que os historiadores da cultura devem criar suas estratégias para
ler os textos que estão investigando, já que estes afetam o leitor de
formas variadas e individuais. Os documentos que descrevem ações
simbólicas do passado não são textos inocentes e transparentes, uma
vez que foram escritos por autores com diferentes intenções e estratégias. Portanto, o uso de novas fontes não trouxe implicações somente
para a seleção dos objetos a serem pesquisados, mas também mudou
o tratamento dado a eles. Cada vez mais se procura desmistificar o
documento tentando superar o deslumbre frente a ele. Conforme
já apontado, tão importante quanto o documento são as perguntas
que o pesquisador formula sobre o mesmo. O ponto de partida, desse
modo, torna-se um questionamento e não o documento por si só. É
por isso, segundo Lopes e Galvão (2001), que se diz que uma fonte
nunca está esgotada, já que enquanto existirem perguntas o material
não estará suficientemente explorado.
As autoras também salientam que o trabalho com fontes exige
paciência, e que o cruzamento e o confronto entre elas poderá ajudar
no controle da subjetividade – inerente a toda pesquisa. A categorização, segundo elas (2001), evita a mera descrição do documento
– cabendo ao pesquisador explorar as categorias e o cruzamento
dos documentos – fazendo, com isso, o maior número possível de
associações e relações, interpretando e explicando aquele passado
que busca aprender. Com essa percepção a pesquisa no acervo da
Bibliotheca Pública Pelotense resultou em cinco cadernos de campo
contento 90 páginas cada um. A partir da análise dos dados empíricos foram estabelecidas categorias de análise – também oriundas
do campo teórico – utilizando, por exemplo, as categorias “ensino
privado”, “ensino confessional”, “ensino laico”, “ensino empresarial”,
“propaganda comercial” “propaganda institucional”. Tais dados fo-
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ram usados para a criação de quadros contendo informações sobre o
ensino privado e sobre a propaganda – tomando-a como uma técnica
comercial e gráfica.
Foi assim que percebi, e que também realizei em meus estudos,
que os historiadores passaram a demonstrar um interesse especial com
relação à imprensa, à edição, aos museus, à escola e às exposições universais, conduzindo a análise num percurso “que vai do significante
ao significado, do veículo de comunicação com a sua mensagem, e
desta para os grupos sociais que a produzem ou que se apropriam dela”
(NUNES e CARVALHO, 1993, p.44).
Com base no exposto, a expansão no campo do trabalho do historiador, tanto no que diz respeito a atores quanto aos temas e objetos,
foi, nas minhas pesquisas, contemplada ao propor uma investigação
sobre o ensino privado em Pelotas utilizando como fonte privilegiada
para esse estudo o uso de anúncios publicitários impressos que se
encontravam divulgados nos jornais do acervo da Bibliotheca Pública
Pelotense. Entendo que estes são um testemunho das características
e visões pedagógicas de um período, que ilustravam e ilustram uma
concepção moral e social sobre um grupo de profissionais. Além
disso, podem ser utilizados como um caminho para se estudar a vida
escolar e o pensamento pedagógico por meio dos discursos veiculados dentro e fora do universo escolar. Sendo assim, a construção do
corpus documental constituído pelas fontes mencionadas teve como
intento confirmar uma tese e responder às questões propostas pela
investigação. O acesso ao acervo em busca das fontes foi, sem dúvida
alguma, de importância vital para os encaminhamentos realizados
na pesquisa (NEVES , 2012).
De posse das fontes, como procedimento metodológico para a
pesquisa, realizei a análise documental (GIL , 2007, p.66). Já as coletas de dados foram inicialmente realizadas do ano de 2005 ao de
2007 – início e término da pesquisa de mestrado que deu origem à
tese que gerou este artigo. As coletas foram retomadas no segundo
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semestre de 2008 ocorrendo algumas pausas deste ano até o final do
ano de 2011. O procedimento adotado foi o de procurar os anúncios
nos jornais e realizar a leitura e transcrição (grafia original) de todos
os que se referiam a instituições de ensino. Isso foi feito até o ano
de 2009. Após esse período, em função da quantidade de anúncios
encontrados e por já ter a questão de pesquisa e a tese estabelecidas,
optei por anotar dados gerais das propagandas, tais como (1) ano
de fundação da escola; (2) qual o foco do texto do anúncio e (3) a
quantidade de vezes em que se repetia. Após, realizei a separação
dos anúncios por décadas e em categorias; o registro fotográfico de
parte dos anúncios; a contabilização das propagandas e das escolas;
e a elaboração de quadros que pudessem auxiliar a investigação. No
quadro geral constavam os seguintes campos: (1) nome da instituição;
(2) ano/data de inauguração; (3) tipo de ensino; (4) vagas para o sexo
feminino e/ou masculino; (5) anos em que publicou anúncio; (6)
total de anos de atuação rastreados pela pesquisa e (7) quantidade
de anúncios.
É importante salientar que a partir do primeiro semestre do ano
de 2010 a pesquisa começou a contar com uma bolsa concedida pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Sendo assim, pude me dedicar integralmente à investigação,
o que sem dúvida proporcionou um volume maior de coletas e de
produção como um todo. Esta é outra particularidade para quem
pesquisa em acervos: a necessidade de o pesquisador ter, de fato, o
contato com suas fontes – realizando as suas interlocuções, analisando os dados cotidianamente e vivenciando o trabalho árduo dentro
dos acervos. Além disso, tem que aprender a fazer um equilíbrio
entre os períodos de análise e escrita da pesquisa com os momentos
de coletas de dados. Por isso, cabe destacar a relevância da vivência
obtida junto ao acervo da Bibliotheca Pública Pelotense e as implicações do dia a dia das coletas para o resultado final da pesquisa de
doutorado que deu subsídios para escrever este artigo. O fato de tais
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coletas terem sido feitas por mim sem ajudantes facilitou a realização
de alguns questionamentos frente às fontes, além de permitir observar
os cenários vividos pela cidade de Pelotas nas páginas dos jornais.
Assim, também adotei como metodologia a realização de anotações
de questionamentos concebidos durante o processo de coleta. Essas
inquietações geradas pelas fontes acabaram sendo fruto de análise e
contribuindo para a construção final da investigação.

Figura 1: Registro
de um momento
de coleta de dados
ocorrido na Bibliotheca Pública
Pelotense em
Novembro de 2011.
Fonte: Acervo da
autora

Outro aspecto relevante de ser destacado refere-se ao entendimento de que a investigação teve como diferencial o fato de que as
coletas ocorreram ao longo dos quatro anos da pesquisa. Isso em
função do recorte temporal estabelecido para o estudo. Se por um
lado a escrita do documento final da tese tenha sido dividida com
os momentos de coleta, por outro, esse constante olhar em relação às
fontes sem dúvida alguma propiciou um aprofundamento de análise
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do objeto pesquisado. Além do registro fotográfico das propagandas
das escolas, em alguns momentos, no transcorrer da investigação,
também registrei o lócus em que as coletas ocorriam. Acredito ser
importante dividir com o leitor deste artigo esse cenário, entendendo
que ao compartilhar essas imagens um pouco das características da
pesquisa documental e das pesquisas em acervos, especialmente da
técnica de coleta de dados, seja explicitada. Sendo assim, na primeira
imagem estou analisando uma edição do Jornal Diário Popular no
Centro de Documentação e Obras Valiosas (CEDOV) da Bibliotheca
Pública Pelotense. Na segunda fotografia, também realizada no CEDOV, são registradas algumas das prateleiras que contêm o acervo do
Jornal Diário Popular – um dos periódicos mais importantes para a
concretização da investigação.
Diante dessas imagens, e de todos os acontecimentos transcorridos no CEDOV, não apenas nos quatro anos dedicados à tese, mas
somando-se os dois anos de pesquisa de mestrado e os seis meses de
graduação, recorro às palavras de Bacellar (2010, p.23-24) quando
afirma que:
pesquisar em arquivos é o destino de muitos jovens profissionais que ingressam nos cursos de pós-graduação
em História, ou mesmo daqueles que dão seus primeiros
passos em projetos de iniciação científica [...] Embora seja
evidente que a prática da pesquisa, dia após dia, é o melhor
caminho para o aprendizado [...] Essa é a vida da pesquisa:
dura, cansativa, longa, mas gratificante, acima de tudo.

Esses foram, portanto, os caminhos percorridos durante a realização da investigação. A experiência nesse acervo e o constante uso
do Jornal Diário Popular como uma fonte de pesquisa acabou originando, no ano de 2013, na criação do projeto de pesquisa intitulado
“Memória Digital: Digitalização da Coleção completa do Jornal Diário
Popular de Pelotas” como irei explicar a seguir.
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3. MEMÓRIA DIGITAL:
DIGITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO COMPLETA
DO JORNAL DIÁRIO POPULAR DE PELOTAS-RS

Como já relatado, tal projeto de pesquisa foi criado em 2013 e é coordenado por mim desde então. A submissão desse projeto de pesquisa
junto à UFPel nasceu a partir da percepção de que para investigar
a História e a Memória Gráfica de Pelotas uma das fontes primordias, e existente que contém informações sobre períodos passados,
é a imprensa – pois nela é possível encontrar e problematizar alguns
aspectos sobre esse passado. E, nesse sentido, o jornal Diário Popular torna-se tanto uma fonte de investigação, quanto um objeto de
pesquisa (ver Fig.2).
Figura 2: Registro
de um momento
de coleta de dados
ocorrido na Bibliotheca Pública Pelotense em junho de
2016. Fonte: Acervo
da autora

É importante destacar também que o projeto foi criado inspirado
em parte na minha tese já concluída – que observou, como mencionado, o uso da publicidade impressa, no Jornal Diário Popular,
por escolas privadas que atuaram em Pelotas ao longo dos séculos
XIX , XX e XXI (NEVES , 2012). Naquele momento utilizei o impres-
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so como uma fonte de consulta, levando em consideração que os
jornais, fontes privilegiadas para se estudar o campo do Design – no
qual me insiro como professora pesquisadora – se deterioram com o
tempo. Por isso, ao criar o projeto de pesquisa foi necessário prever a
conjugação de esforços entre Bibliotheca Pública Pelotense e a UFPel
– parceria definida a partir de um convênio firmado que pressupõe
a digitalização do acervo do Jornal Diário Popular de Pelotas – investigando-o como uma fonte de consulta e um objeto de estudo
como debatido por Bandeira; Ramil e Neves (2016). É importante
destacar que com o convênio a Bibliotheca Pública Pelotense tem
disponibilizado todo o acervo para consulta e registro fotográfico
– uma vez que ela ainda não possui scanners de alta resolução2 para
esse formato de impresso. O acervo da BPP se encontra atualmente
completamente organizado e higienizado conforme as necessidades
técnicas e metodológicas específicas para sua tipologia (ver Fig. 3).
Figura 3: Registro
de um momento
de coleta de dados
ocorrido na Bibliotheca Pública Pelotense em junho de
2016. Fonte: Acervo
da autora

A escolha por esse periódico justifica-se porque o DP tem 129
anos de circulação praticamente ininterrupta, é o mais antigo do
estado do Rio Grande do Sul e um dos mais antigos do Brasil ainda em
funcionamento. Além disso, a Bibliotheca Pública possui toda a sua
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coleção incluindo as edições atuais. Somando-se a esses fatores cabe
destacar que esse impresso faz parte das minhas pesquisas que hoje
se desenvolvem junto aos cursos de Design da Universidade Federal
de Pelotas e de outra professora do colegiado dos cursos de Design
e integrante do grupo de Pesquisa Memória Gráfica, Ana Bandeira,
que é a principal colaboradora do projeto e que desenvolveu a sua
tese3 tento o Diário Popular como o seu objeto de investigação.
O projeto de pesquisa deu origem, até agora, a um banco digital
contendo 78 edições duplicadas digitalmente (no início do projeto
tinha-se realizado apenas sete edições para testes) e de um quadro
contendo várias informações catalogadas sobre o projeto gráfico desse
impresso e outro quadro com informações sobre aspectos da cultura
gráfica de Pelotas. A partir desse produto estão sendo elaboradas
algumas diretrizes para condução geral do projeto, como a sistematização de entradas e indexações, formatos e resoluções e geração de
cópias secundárias de baixa resolução para disponibilização on-line.
Tais diretrizes foram investigadas por professores e acadêmicos dos
cursos de Ciência da Computação da UFPel. Com o apoio de docentes do curso de Ciência da Computação da UFPel, conjuntamente
com professoras e graduandos dos cursos de Design da UFPel, pretendia-se que este projeto, interdisciplinar, corroborasse a manutenção da
história que as páginas do Jornal Diário Popular guardam. O intuito
é socializar esse acervo digitalizado com o público. Esta tarefa, no
entanto, será assumida pela Bibliotheca Pública Pelotense.
Fotografar e digitalizar as edições, assim como catalogar palavras-chave e criar um sistema de busca estão sendo alguns dos desafios
que se assumiu com o projeto de pesquisa. É preciso destacar que
o acervo de jornais contém edições com formatos e tamanhos diferentes, além de mudanças na cor e textura do papel, bem como de
acréscimo de colunas e de páginas (ver Fig. 4).
Sistematizar essas informações; tratar todas essas imagens e criar
um sistema de busca de informações, além de alimentá-lo, será tam-
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Figura 4:
Registro de um
momento de
coleta de dados
ocorrido na Bibliotheca Pública
Pelotense em
junho de 2016.
Fonte: Acervo
da autora

bém um desafio enfrentado pela equipe. Tudo isso com o objetivo
de que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo presente em uma
materialidade que poderá se perder com o tempo. Com isso, para
atingir os objetivos gerais e específicos do projeto, é primordial que os
pesquisadores se aproximem dessa fonte coletando informações vitais
para a viabilidade e continuidade dessas possibilidades investigativas,
mas também debatendo cientificamente o resultado dessas coletas,
pois só assim o conhecimento sobre o campo do Design avançará.
Por fim, cabe salientar que após esses primeiros anos de desenvolvimento do projeto e do convênio com a BPP – que agora aguarda
renovação – além das edições digitalizadas foram escritos 10 artigos
em eventos; um artigo em revista; três capítulos de livro; um artigo
em jornal; um outdoor. Com os nossos estudos obtive, conjuntamente com os bolsistas, duas premiações em eventos de pesquisa – o que
nos deu fôlego para seguir em frente com este projeto tão ambicioso.
Chamo atenção, por fim, que um dos maiores desafios de realizar
um projeto dessa magnitude, com um acervo tão grande em tamanho
e importância, é o financeiro. Pesquisas em acervos, além de todo o
cuidado metodológico e científico mencionado ao longo deste artigo,
necessitam de equipamentos; de pessoas especializadas; de tempo e
de dinheiro. Nesse sentido, a Bibliotheca Pública tem sido incansável
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na tentativa de captação de recursos para a compra de equipamentos
adequados. Como docente tenho conseguido, graças aos meus esforços de pesquisa e como coordenadora do projeto, manter ao menos
uma bolsa de iniciação científica. Contudo, esse empenho não tem
sido suficiente, pois o projeto precisa de muito mais e essa percepção
faz parte dos esforços que pretendo empreender num futuro próximo,
uma vez que almejo que ele tenha vida longa, que possa dar oportunidades de pesquisa para mais designers e que a sociedade como
um todo tenha acesso à coleção completa do Jornal Diário Popular.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado ao longo de todo o artigo a pesquisa historiográfica precisa de critérios além de se tornar, grande parte das vezes, muito
dispendiosa. Realizar esses estudos com responsabilidade é o que
pretendo fazer com os resultados que estão sendo originados a partir
do projeto de pesquisa “Memória Digital: digitalização da coleção
completa do Jornal Diário Popular”. Tendo isso em vista, retomo o
ensinamento de Le Goff (1996) quando afirma que a seleção de um
documento não é inocente e que o que nos leva a preservá-lo tem uma
intenção. Com este artigo procurei explicitar que intenções são essas
e que articulações, como professora em um curso de graduação em
Design, pretendo efetivar. Tendo em vista a amplitude do objetivo
geral do projeto de pesquisa – investigar o Diário Popular como um
objeto e como uma fonte – as opções teórico-metodológicas que vêm
sendo adotadas estão intimamente ligadas aos interesses de pesquisa – e aos limites que me são impostos pela prática de pesquisa em
acervos, como explicitei.
O principal resultado esperado por esta pesquisa, portanto, além
da conservação do acervo da Hemeroteca da BPP através da digitalização do acervo, é garantir a acessibilidade à informação. Além
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disso, almejo criar estratégias de trabalho economicamente viáveis
que possam ser trocadas com outros pesquisadores – visando à manutenção de acervos históricos. Essas ações, portanto, têm por finalidade democratizar e valorizar o acervo da BPP, permitindo inclusive
que o público de fora de Pelotas tenha acesso a ele. Como resultado
procuro também investigar e compartilhar com a sociedade aspectos
sobre a historiografia do Design pelotense. Pretendo, portanto, fazer
emergir histórias sobre o uso do Design pelo povo Pelotense ao longo
dos séculos XIX, XX e XXI. Além disso, é intenção obter resultados
investigativos que irão se somar aos esforços de estudiosos de outros campos do conhecimento que abordam a História da cidade
de Pelotas. Levando em consideração, além disso, que o campo do
Design é relativamente novo e que carece de investigações, podendo
ainda corroborar com a memória de um povo (CARDOSO, 2005).
Pretendo ainda que diferentes acadêmicos dos cursos de Design da
UFPel possam ter a experiência da pesquisa científica; aprendendo a
trabalhar em acervos, em equipe, além de desenvolverem habilidades
para o raciocínio crítico e a metodologia da escrita científica. Esses
acadêmicos, por sua vez, vão expor os resultados obtidos com as suas
pesquisas em eventos, socializando, portanto, o conhecimento. Espero, por fim, que esses resultados exponham faces importantes da
Memória e da História Gráfica do município de Pelotas.

N OTAS
No início da propaganda brasileira os anúncios recebiam o nome de “reclames”
e apresentavam textos longos e completos, que possuíam um caráter explicativo e
persuasivo, dispensando a ilustração. Neles eram divulgadas vendas, compras ou
mesmo captura de escravos, como também negócios sobre o comércio varejista,
além de hotéis, produtos farmacêuticos, entre outros (CARRASCOZA, 1999).
1
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Em fevereiro de 2019, depois da finalização deste artigo, a BPP adquiriu seu
primeiro scanner planetário.
2

Esta defendeu sua tese no ano de 2018 – intitulada “Diário Popular de Pelotas
- RS: a forma gráfica de um projeto editorial (1890-2016)”. Portanto, depois
deste artigo ter sido escrito.
3
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IMPRENSA NACIONAL E

MUSEU DA IMPRENSA:
SINGULARES E PLURAIS
Rubens Cavalcante Júnior
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A Imprensa Nacional tem 200 anos de história de bons serviços
à sociedade. Uma história, na verdade, singular. Além de sempre ter
dado publicidade aos atos da administração pública, o que significa
transparência, o órgão fez nascer a imprensa na Brasil, com circulação em 10 de setembro de 1808 do primeiro jornal (“Gazeta do
Rio de Janeiro”). Só a partir de 2008 a importância desse periódico
começou a ser medida, graças ao trabalho de intelectuais brasileiros
e portugueses.
Criada por meio de um Decreto do Príncipe Regente D. João, no
dia 13 de maio de 1808, a Imprensa Nacional com nome de Imprensa
Régia, tinha, nos seus primórdios, a finalidade de publicar todos os
atos oficiais da corte portuguesa no Brasil.
No texto abaixo, mostramos uma linha histórica da Imprensa
Nacional passando pelos primeiros jornais impressos em nosso país,
como a “Gazeta do Rio de Janeiro”, “O Patriota”, primeiro jornal
político, mercantil e literário, até a publicação do “Diário Oficial”.
E enfatizaremos a criação do Museu da Imprensa.
A Imprensa Nacional desempenhou ainda um papel importantíssimo e fundamental para a independência intelectual do Brasil,
sendo a primeira casa editora brasileira, publicando milhares de obras
(clássicas, a maioria) e didáticas, para abastecer as faculdades de medicina e escolas militares criadas por D. João.
O órgão bicentenário (ente autárquico vinculado hoje à Casa
Civil da Presidência da República) foi pioneiro também ao publicar
o primeiro anúncio publicitário nas páginas da “Gazeta do Rio de
Janeiro”, no ano de 1808; construiu o primeiro prelo em madeira da
América do Sul, bem como o primeiro clichê com a planta da cidade
de S. Sebastião do Rio de Janeiro. Foi o primeiro órgão público a
admitir uma mulher no seu quadro de servidores em 1892, Joana
França Stockmeyer, Patrona da Servidora Pública Brasileira. E abrigou em suas linhas de trabalho o maior escritor brasileiro de todos os
tempos, Joaquim Maria Machado de Assis; primeiro, como aprendiz
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de tipógrafo e, depois, como assessor do diretor do “Diário Oficial”.
Machado de Assis é Patrono da Imprensa Nacional.
Em outro capítulo importante para a história do Brasil, a Imprensa Nacional esteve presente no dia da inauguração da nova capital do
país, imprimindo o “Diário Oficial”, no dia 21 de abril de 1960, que
publicou os primeiros atos constitutivos de Brasília.
Em função dos 200 anos da Imprensa Nacional e da imprensa, em
2008, foi criada a Comissão do Bicentenário e da Imprensa Nacional,
com a missão de fazer chegar aos olhos da sociedade, por meio de uma
quase centena de eventos, a importância plural do órgão.
A seguir, a conferência do responsável pelo Museu da Imprensa,
o historiador Rubens Cavalcante, servidor da Imprensa Nacional.
O ano de 2008 foi um ano emblemático para a história do Brasil.
O Brasil era um antes de 1808 e outro após, graças à transferência da
Corte Portuguesa para o Brasil.
Esse bicentenário deve ser destacado para alvo de pesquisas e releitura da história. Temos que estudar, ver, e olhar para trás, não com
os olhos de 2008, mas, sim, com os olhos de 1808.
Com a vinda da família real portuguesa em 1808 surgiram as
bases para a criação do Estado Brasileiro. O fato estimulou direta
e fortemente para a formação do Estado nacional. E a criação da
Imprensa Nacional contribuiu para a independência intelectual
do Brasil.
Os antecedentes históricos da Imprensa Nacional, no período
anterior a 1808, remetem a algumas tentativas de implantação de
tipografias no Brasil. Algumas permanecem nos livros de história.
Dentre essas, a mais antiga foi a implantada em 1706, em Recife,
autorizada pelo governador Francisco de Castro. Porém, logo depois
– em 8 de junho – saiu uma carta régia proibindo a impressão de
qualquer tipo de folheto no país. Embora esses primeiros impressos
não passassem de letras de câmbio e orações devotas.
O documento dizia: “sequestrar as letras impressas e notificar os
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donos e oficiais de tipografia que não imprimam, nem consintam
que se imprimam livros, ou papéis avulsos”.
Houve ainda uma segunda tentativa de implantação, mais bem
organizada, na cidade do Rio de Janeiro, 1746/1747, com Antônio
Isidoro Fonseca, que era um grande tipógrafo, conhecido em Lisboa;
veio para o Rio de Janeiro a convite do governador Gomes Freire de
Andrada, também conhecido como Conde de Bobadela, que era o
governador do Rio de Janeiro e das Minas Gerais, incumbido de imprimir um pequeno livro de um bispo que estava chegando à cidade
do Rio de Janeiro. Contudo, quando Dom João V ficou sabendo
da tentativa de implantação dessa gráfica logo foram confiscados os
tipos e encaminhados a Portugal. Isidoro ainda tentou ir a Lisboa, fez
um recurso para que fosse autorizada a sua gráfica no Rio de Janeiro,
mas novamente foi proibida em 1° de maio de 1747.
Para termos noção do tempo necessário para a implementação do
primeiro parque gráfico no Brasil, em 1808, vejamos alguns exemplos
de tipografias em outras partes da América. A primeira tipografia foi
implantada em 1539 no México pelo vice-rei Mendonça. Ela imprimia
alguns livros para catequização dos índios. A segunda tipografia foi
criada na Guatemala. A terceira, na cidade de Lima, e a quarta em
Havana. O Brasil somente em 1808 tem sua primeira tipografia.
Em 1722, nas colônias espanholas saiu o primeiro jornal nas colônias com o nome “Gazeta do México e Notícias de Nova Espanha”.
Em 1805, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental
depois de sua derrota na batalha de Trafalgar contra os ingleses.
Nessa época nenhuma nação europeia poderia fazer comércio com
os ingleses. Ainda assim, Dom João e a corte portuguesa negociaram
comercialmente com a Inglaterra sem que a França soubesse. Então,
no ano de 1807, Napoleão Bonaparte toma conhecimento desse comércio com os ingleses e a notícia sai no jornal “Le moniteur”, da
França. O que Napoleão pretendia ao invadir Portugal seria dividi-lo
em três, uma parte para a Espanha, uma para França e outra para o
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Reino de Toscana. D. João então foi aconselhado a transferir a Corte
Portuguesa para a Brasil pelos seus assessores, principalmente Dom
Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares.
O embarque foi feito em 27 de novembro de 1807, com escolta dos
ingleses, mas somente no dia 29 é que eles saem do Porto de Belém
em direção ao Brasil.
A transferência da corte portuguesa significou a mudança de todo
o aparato burocrático de governo para o Brasil. O Rio de Janeiro
passa a ser capital de todo o mundo ultramarino, compreendido pelas
colônias portuguesas na América, África e Ásia.
No dia 22 de janeiro de 1808, a família real aporta em Salvador. Ao
chegar, o príncipe regente D. João assina dois importantes decretos.
O primeiro, referente à abertura dos portos às Nações Amigas, que
por muitos é tida como o primeiro sinal de independência econômica
do nosso país; e, no dia 18 de fevereiro, a criação da faculdade de
Medicina de Salvador, a primeira faculdade brasileira. Até então, o
Brasil não tinha qualquer faculdade, jornal ou banco.
No dia 8 de março de 1808, a corte portuguesa desembarca no Rio
de Janeiro. Alguns historiadores defendem que o número de componentes variou entre 10 e 15 mil, mais os membros da escolta inglesa.
Dom João chega com mais ou menos o equivalente a dez por cento
da população do Rio de Janeiro, calculada em 120 mil pessoas. O
Rio de Janeiro, nesse momento, era uma cidade com apenas 35 ruas,
totalmente sem estrutura para receber tantas pessoas.
Diante da falta de infraestrutura, Dom João assinou alguns atos
que levaram à formação do Estado brasileiro. Atos que significaram
base para a Independência do Brasil, em 1822. Entre eles, a criação
da Imprensa Nacional, o Jardim Botânico, que à época tinha papel
de pesquisa, parecido com o da Embrapa hoje. Tratava da adaptação
de espécies da flora.
O decreto do dia 1° de abril autorizou fábricas no Brasil. A primeira foi a de pólvora, no local onde se situa hoje o Jardim Botânico
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do Rio de Janeiro. São alguns dos principais atos de Dom João no
Brasil: a criação do Primeiro Regimento de Cavalaria de Guarda dos
Dragões da Independência, cuja tradição ainda é mantida em Brasília,
os Fuzileiros Navais, o Banco do Brasil, Erário Régio, que hoje é o
Ministério da Fazenda, Casa de Suplicação, que hoje é o Supremo
Tribunal Federal, Alfândega do Rio de Janeiro, que hoje é a Receita
Federal, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes.

Figura 1:
Decreto que
cria a Imprensa
Régia. Acervo
Imprensa
Nacional.
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Dom João assina no dia 13 de maio de 1808 a criação da Imprensa
Régia (Fig. 01), aconselhado por Dom Rodrigo de Souza Coutinho
que redigiu o decreto. O ato indicava a missão: publicação de todos
os atos oficiais da corte portuguesa no Brasil. Cartas, alvarás e todos
e quaisquer papéis vindos da corte portuguesa. Também nesse dia foi
impresso o primeiro livro no Brasil, “Relação dos Despachos Publicados na Corte pelo expediente da Secretaria de Estados e Negócios
Estrangeiros e de Guerra”.
A primeira sede da Imprensa Nacional foi na Rua do Passeio n°
44. Essa sede foi demolida no ano de 1937, depois de um incêndio.
A criação da imprensa no Brasil se deu com a chegada do Conde
da Barca, que veio a bordo da Nau Medusa, trazendo dois prelos e
28 caixas de tipo nos porões da embarcação.
A Imprensa Nacional foi a primeira casa editora do país. Por isso,
sua grande importância para os movimentos iniciais de independência intelectual do Brasil. De 1808 a 1822, a Imprensa Nacional
imprimiu 1.154 obras, uma média de quase 80 livros por ano.
Algo muito importante é que a Imprensa Nacional imprimia
livros didáticos para abastecer as primeiras faculdades que estavam
sendo criadas por Dom João no Brasil; além de suprir as necessidades
das escolas de Engenharia do Exército e da Marinha.
A partir de então, grandes obras de clássicos autores internacionais
puderam ser impressas e publicadas no país, como Adam Smith,
Voltaire, Rousseau, Virgílio, Lessage, Bernadinho de São Pierre,
Thomás Antônio Gonzaga (“Marília de Dirceu”), José Basílio da
Gama (“O Uraguay”), e Silvestre Pinheiro, que foi o primeiro filósofo
a imprimir um livro no Brasil. Os assuntos publicados eram diversos,
desde álgebra, botânica, geometria, trigonometria, agricultura, física,
química, óptica, medicina, literatura, economia, história e até arte
militar, além de dicionários da língua portuguesa, latim e inglesa.
Em 1808 foi impresso em Londres o jornal chamado “Correio Braziliense” (Fig. 02), por Hipólito José da Costa, para ser veiculado no
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Brasil, sendo proibida sua circulação por ordem do príncipe regente.
Era de circulação mensal, variava de 75 a 150 páginas por exemplar,
e tinha apenas quatro seções: política, comércio e artes, literatura e
ciências – que traziam matérias curtas sobre os principais assuntos
do mês. Em 1822 deixou de ser publicado, quando o Brasil tornou-se
livre da metrópole. Foram, ao todo, 175 números, reimpresso pela
Imprensa Oficial de São Paulo /IMESP, em 2001. Nesse mesmo ano,
os restos mortais de Hipólito José da Costa foram trasladados de
Londres, onde faleceu em 1823, para os jardins da Imprensa Nacional,
onde repousam hoje.

Figura 2:
Jornal Correio
Braziliense.
Acervo Imprensa
Nacional.
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Figura 3:
Jornal Gazeta do
Rio de Janeiro.
Acervo Imprensa
Nacional.

O primeiro jornal impresso no Brasil foi a “Gazeta do Rio de
Janeiro” (Fig. 03). O jornal teve sua primeira edição em 10 de setembro de 1808. Tinha quatro páginas, circulava duas vezes por semana,
às quartas e sábados, e era redigido pelo Frei Tibúcio José da Rocha,
funcionário da corte portuguesa; custava 80 réis, e depois da terceira
edição começou a circular duas vezes por semana. O segundo redator
foi Manuel Ferreira de Araújo, primeiro jornalista profissional do
Brasil. No segundo número da “Gazeta do Rio de Janeiro”, saiu o
primeiro anúncio publicado no Brasil -- venda de uma casa na Rua
de Santa Rita. Assim nasceu a publicidade em nosso país.
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Esse jornal devido a sua grande importância deveria, a meu ver,
tornar-se objeto de estudo por parte de todos os alunos de Comunicação, até pelo fato de que em 2008 começou uma fase de releitura,
tanto de D. João quanto da importância dos órgãos criados por Dom
João para a formação do Estado brasileiro e para a autonomia cultural
dos brasileiros.
A análise profunda desse jornal começou a ser feita por alguns
grandes historiadores, a destacar: Maria Beatriz Nizza da Silva (USP),
Juliana Gesueli (Unicamp), Mário Messagi Jr. (UFPR), que estão mostrando sua real importância. A sociedade e a cultura da época podem
ser estudadas por meio das páginas desse jornal pioneiro. Assuntos
culturais, sociais e de saúde pública eram publicados, com muito
detalhamento, nas páginas da “Gazeta do Rio de Janeiro”.
O primeiro periódico particular a circular no Brasil foi o “Idade
D’Ouro do Brasil”, em 1811, na cidade de Salvador, Bahia, na tipografia fundada e dirigida por Manuel Antônio da Silva Serva. Com
quatro páginas, circulava às terças e sextas-feiras, no período de 14
de maio de 1811 a 24 de junho de 1823. Publicado sob a proteção
do conde dos Arcos, tinha como redatores Diogo Soares da Silva de
Bivar e o padre Ignácio José de Macedo.
Em 1813, começou a circular “O Patriota”, periódico literário,
político e mercantil, que era impresso na Impressão Régia. Seu fundador: Manuel Ferreira de Araújo Guimarães. De mensal, em seu
primeiro semestre, passou a bimestral até o final, em 1814. Custava
800 réis o exemplar e 4$000 o semestre, aumentando para 1.200 réis
e a assinatura por semestre para 6 mil réis, por ano.
O “Diário Oficial da União” (Fig. 4), então com o nome de “Diario Official do Imperio do Brasil”, nasceu há 155 anos, no dia 1º de
outubro de 1862, com a missão de divulgar os atos do governo no
Brasil. O periódico foi criado no reinado do imperador D. Pedro II;
o ministro da Fazenda era o visconde de Albuquerque e o administrador João Paulo Ferreira Dias. Sua importância está inscrita na
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Constituição da República de 1988, que no artigo 37 elevou ao status
de princípio constitucional da administração pública o princípio da
publicidade. Mesmo a legislação infraconconstitucional determina a
publicação – é o que diz o artigo 1º da Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro. O princípio da publicidade é, na prática, uma
garantia do cidadão, tanto para exercer seus direitos perante a administração, quanto para que tenha condições de controlar a atividade
administrativa, por meio dos mecanismos legais à sua disposição.
O “Diário Oficial da União” registra diariamente a vida administrativa do Brasil. Eis alguns exemplos históricos desse registro:
Proclamação da República, em 16 de novembro de 1889 (Decreto
Federal n° 1), Lei n° 6.683 (da Anistia), de 28 de agosto de 1979, Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943), a Lei nº 3353 (de 13 de maio de 1.888), que declarou extinta
a escravidão no Brasil, e a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, do Constituição Federal, e que
instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública
– que, em seus artigos sexto e 61, obriga que contratos e aditamentos
na órbita da União sejam publicados, de forma resumida, no “Diário
Oficial da União” – condição indispensável para sua eficácia. Enfim,
esse Diário tem o papel fundamental de dar publicidade aos atos
oficiais do Governo brasileiro.
Antes do “Diário Oficial da União”, os atos oficiais do Brasil foram
publicados nos seguintes veículos impressos: “Gazeta do Rio de Janeiro” – de 10 de setembro de 1808 a 31 de dezembro de 1822; “Diário
do Governo” -- de 2 de janeiro de 1823 a 20 de maio de 1824; “Diário
Fluminense” -- de 21 de maio de 1824 a 23 de abril de 1831; “Diário
do Governo” --de 25 de abril de 1831 a 28 de junho de 1833; “Correio
Official” -- de 1º de julho de 1833 a 14 de agosto de 1841; “Jornal do
Commercio” (órgão privado) – de 5 de agosto de 1841 a 31 de agosto
de 1846; “Gazeta Official do Império do Brasil” – de 1º de setembro
de 1846 a 1º de julho de 1848; “Correio Mercantil” (privado) – de
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1º de agosto de 1848 a 23 de outubro de 1848; “Diário do Rio de
Janeiro” (privado) – de 24 de outubro de 1848 a 31 de dezembro de
1854; e, novamente, o “Jornal do Commercio (privado) – de 1º de
janeiro de 1855 a 30 de setembro de 1862.

Figura 4: Diário
Oficial da União.
Acervo Imprensa
Nacional.
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MUSEU DA IMPRENSA –
MATERIAIS E VESTÍGIOS DE 200 ANOS
O Museu da Imprensa (Fig. 05) foi inaugurado em 13 de maio de 1982
com a missão de guardar, conservar, expor e preservar a memória da
imprensa brasileira e das artes gráficas no Brasil. Em 1940, o então
diretor-geral da Imprensa Rubens D’Almada Porto, criou, no Rio
de Janeiro, o Museu Profissional, para guardar centenas de peças e
documentos que mais tarde se tornariam a base do acervo do futuro
Museu da Imprensa, em Brasília.
Com a transferência para a nova capital, essas peças ficaram encaixotadas, até a posse como diretora-geral de Dinorá Moraes Ferreira,
em 1980. Foi dela a ideia de criar o Museu. Foi convidada Ana Maria
Barbuda para ser a primeira museóloga, e o arquiteto José Luiz Gonçalves, responsável pelo trabalho inovador no teto do prédio, que
reproduz plasticamente uma máquina de pautar.

Figura 5:
Fachada Museu
da Imprensa.
Acervo Imprensa
Nacional.
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O Museu da Imprensa, localizado no Setor de Indústrias Gráficas,
em Brasília, nos jardins da Imprensa Nacional, possui 680 metros
quadrados, onde se encontram 560 peças e documentos raros, alguns
únicos, como é o caso do primeiro clichê feito no Brasil. Trata-se da
planta da então cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. É uma
peça em cobre produzida, a partir de 1808, por ordem do príncipe
regente Dom João, logo após sua chegada ao Brasil. Para o trabalho
recrutou o melhor gravador e desenhista da época. Sob a direção
de João Caetano Rivara, a planta foi desenhada por J.A. dos Reis e
gravada por Paulo dos Santos Ferreira Souto.
Outra valiosa peça é o Prelo Machado de Assis, de origem inglesa,
da Clymer & Dixon, e fabricado em 1833. Trata-se de uma máquina
de impressão tipográfica para a produção de livros e jornais. Funcionou até o ano de 1940.
A atração tem razão de ser, afinal essa impressora foi o instrumento de trabalho do célebre escritor Joaquim Maria Machado de
Assis que, junto com os primeiros passos na literatura, foi servidor
da Imprensa Nacional, entre 1856 e 1858. Trabalhou como aprendiz
de tipógrafo nesse Prelo, hoje exposto no Museu da Imprensa.
Machado de Assis é patrono da Imprensa Nacional, desde 13 de
janeiro de 1997. O escritor voltaria a trabalhar no órgão em 8 de abril
de 1867, na função de assessor do diretor do “Diário Oficial”, cargo
que ocupou até 6 de janeiro de 1874. Enquanto aprendiz de tipógrafo,
o seu chefe era outro escritor brasileiro, Manuel Antônio de Almeida.
Há em exposição no Museu da Imprensa centenas de peças de raro
valor, como o teclado perfurador monotipo, máquina em que trabalhou a primeira mulher no serviço público no Brasil, Joana França
Stockmeyer, no ano de 1892 até 1944, ano em que se aposentou. No
dia 5 de março de 2008, foi publicado o decreto declarando-a patrona
da servidora pública do Brasil.
Além das peças citadas, há vários tipos de máquinas de impressão,
como a réplica exata do primeiro prelo que chegou ao Brasil, em 1808.
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Há ainda duas rotativas Marinoni, de origem francesa: a “Leopoldo
de Bulhões”, de 1904, e a “Vicente Ráo”, de 1935 -- que imprimiu
o primeiro “Diário Oficial em Brasília”, em 1960. Há igualmente
outras máquinas e instrumentos utilizados em artes gráficas, como
brasões, florões, mobiliário, quadros, máquinas de pautar, linotipos,
guilhotinas, caixas de tipos, além de um exemplar do primeiro jornal
impresso no Brasil – “Gazeta do Rio de Janeiro”, de 10 de setembro
de 1808. Diários oficiais históricos completam o acervo, como o de 14
de maio de 1888, que publicou a Lei nº 3.353, de 13 de maio daquele
ano, declarando extinta a escravidão no Brasil, e o “Diário Oficial”,
de 19 de dezembro de 1997, que recebeu do Guinness Book o título
de maior jornal tamanho tabloide do mundo em número de páginas
(2.112), pesando 5,4 quilos.
O Museu da Imprensa realiza, desde o ano de 1996, o Concurso
Nacional Museu da Imprensa – Desenho (1º ao 5º ano do ensino fundamental), Redação (6º ao 9º ano do ensino fundamental), Redação
Ensino Médio e Artigo, para ensino superior. Tal iniciativa cultural
bem-sucedida tem como objetivo incentivar a pesquisa e a produção
intelectual sobre a importância da Imprensa Nacional para o país
e para o cidadão, registrando a produção intelectual e artística dos
alunos oriundos de escolas públicas e particulares de todo território
brasileiro, e despertando nos estudantes o interesse pela visitação a
museus e instituições históricas.
Meus agradecimentos à Universidade Federal de Pelotas - UFPel,
pelo honroso convite para essa palestra no IV Seminário Internacional Design, Tradição e Sociedade, e, em especial, ao prof. doutor
João Fernando Igansi Nunes, por essa oportunidade para falar sobre
a importância do Museu da Imprensa e da Imprensa Nacional, na
preservação da memória da história da imprensa brasileira e das artes
gráficas do Brasil.
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