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Resumo  
 
  

O projeto gráfico da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira, publicada 

pela Livraria Martins Editora nas décadas de 1940 e 1950

Entre os anos de 1941 e 1955, a Livraria Martins Editora, sediada em São Paulo, 

publicou a coleção Biblioteca de Literatura Brasileira. Constituída de 15 volu-

mes, os quais, posteriormente, foram reeditados e vendidos em conjunto, num 

formato de edições colecionáveis, teve como projeto editorial publicar autores 

canônicos da literatura brasileira, ou seja, escritores consagrados pelo público 

e pela crítica, tais como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Castro Alves e 

outros; com textos introdutórios de estudiosos renomados como Antonio Can-

dido, Lúcia Miguel Pereira e Sérgio Milliet. Seus exemplares eram ilustrados 

por grandes nomes da arte brasileira, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di 

Cavalcanti, Tomás Santa Rosa, Paim, Alberto da Veiga Guignard etc., e recebiam 

tratamento gráfico especial, com boa impressão tipográfica e papel de qualidade. 

Os livros da coleção apresentam um projeto gráfico que se estrutura a partir de 

parâmetros clássicos de composição, sob a influência de edições francesas e in-

glesas. O objetivo desta dissertação é analisar o projeto gráfico dos livros a partir 

da relação entre os elementos do design e sua materialidade (formato, papel, 

tipografia, mancha gráfica, capitulares e ilustração), com o intuito de identifi-

carmos como as edições adotam certo padrão gráfico que permite atribuir ao 

conjunto um caráter de coleção. Neste percurso, procuramos definir o conceito 

editorial e estudar o contexto histórico-social em que os livros foram produ-

zidos. Outro aspecto relevante para a pesquisa é resgatar a memória gráfica da 

coleção Biblioteca de Literatura Brasileira e propor instrumentos de análise para 

melhor compreender os parâmetros gráficos da época e a sua percepção atual 

para o campo do design gráfico.

Palavras-chave: Projeto gráfico; História do design gráfico; Memória gráfica; 

Coleção de livros; Mercado editorial brasileiro





Abstract

The graphic design of the collection Biblioteca de Literatura Brasileira 

published by Livraria Martins Editora in the decades of 1940 e 1950

The collection Biblioteca de Literatura Brasileira edited by Livraria Martins Edi-

tora between the years 1941-1955 is characterized by publishing the canons 

of Brazilian literature such as Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Castro 

Alves and others. In the collection published by Livraria Martins Editora the 

books were illustrated by great Brazilian artists such as Anita Malfatti, Tarsila do 

Amaral, Di Cavalcanti, Tomás Santa Rosa, Paim, Alberto da Veiga Guignard etc. 

The books were well printed, in fine paper and presented a graphic design that 

were structured by classic parameters of composition, under the influence of 

French and English editions. This research focus on the graphic design of the 

collection and analyses the relations between graphic design, editorial concep-

tion and the historical-social context in which the books were produced. In 

terms of visual composition, we investigate how the elements of design (for-

mat, paper, typography, grid, initials and illustrations) define a graphic pattern 

that allows this set of books to be assigned as a collection. Another relevant 

aspect of the research is the rescue of the graphic memory of the collection 

Biblioteca de Literatura Brasileira and the attempt in  developing tools to better 

understand the graphic parameters of an era and its current reception for the 

field of graphic design.

Keywords: Graphic design; History of graphic design; Graphic memory; Book 

collection; Book publishing industry
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Introdução

O livro como objeto, produto a ser comercializado, é resultado de um trabalho 

intelectual e uma produção física. Concebido por um ou mais autores, prepa-

rado por uma equipe de profissionais, o livro envolve capacidades específicas e 

produz uma linguagem própria, resultado de intenções e significados. O design 

do livro, ou seja, seu projeto gráfico, faz parte desse processo de estruturação do 

objeto e deve ser entendido como “fenômeno de linguagem” (FERRARA, 2002, 

pp. 6-7). Neste sentido, ao considerarmos o aspecto gráfico dos livros da Biblio-

teca de Literatura Brasileira, publicada pela Livraria Martins Editora durante as 

décadas de 1940-1950, procuramos neste trabalho identificar o que caracteriza 

o projeto gráfico da coleção e de que maneira ele é relevante para a história do 

design e a memória gráfica brasileira. 

Constituída de 15 volumes, editorialmente a coleção se define por: pu-

blicar autores da literatura brasileira consagrados pelo público e crítica, com 

introduções de estudiosos renomados e ter seus exemplares ilustrados por gran-

des nomes da arte brasileira ou ilustradores (artistas que estavam despontando 

como ilustradores de livros).  

O objeto de pesquisa desta dissertação é a coleção Biblioteca de Litera-

tura Brasileira, publicada entre os anos de 1941-1955 pela Livraria Martins 

Editora, em São Paulo, com 15 volumes editados, obras literárias dos seguin-

tes autores: Machado de Assis, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Joaquim 

Manuel de Macedo, Castro Alves, Manuel Antônio de Almeida, Matias Aires, 

Alcântara Machado, Tomás Antônio Gonzaga, Monteiro Lobato, Bernardo Gui-

marães, Fagundes Varela, Franklin Távora, Casimiro de Abreu e Aluísio Azeve-

do; os prefácios das edicões foram feitos por: Mário de Andrade, Lúcia Miguel 

Pereira, Antonio Candido, Sérgio Milliet, Guilherme de Almeida, Edgar Cava-

lheiro, Alceu Amoroso Lima, Afonso Arinos de Melo Franco, Oliveira Ribeiro 

Neto, Jamil S. Haddad, Aníbal Fernandes e Domingos C. da Silva; e os volumes 

foram ilustrados por: Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Clóvis 

Graciano, Tomás Santa Rosa, José Wasth Rodrigues, Alberto da Veiga Guignard, 

Darcy Penteado, Aldemir Martins, F. Acquarone, Paim, Manoel Martins e Maria 

Leontina Franco. 

O objetivo da pesquisa é estudar o projeto gráfico dos livros com a finali-

dade de identificar o padrão gráfico da coleção nos aspectos formais, materiais e 

editorais das obras, a partir do contexto-histórico social em que foram produzi-
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das e comercializadas. Ou seja, de que maneira esses aspectos formais, materiais 

e editoriais conferem uma identidade gráfica à coleção e de que forma ela é 

relevante para o estudo da história do design gráfico no Brasil. 

Pretendemos identificar neste estudo as similaridades e as diferenças en-

tre os volumes, uma vez que mesmo pertencendo a uma mesma coleção, o 

projeto gráfico dos livros foi feito separadamente volume a volume, em inter-

valos de tempo diferentes. A falta de um padrão visual rígido na coleção, tanto 

do ponto de vista estético quanto formal, mostrou que cada volume tem suas 

particularidades, mas que ao mesmo tempo estabelecem uma unidade e uma 

coerência no que se refere ao projeto gráfico da coleção.

Portanto, a questão central que orienta esta pesquisa de caráter histórico e 

qualitativo é de que modo o projeto gráfico da coleção Biblioteca de Literatura 

Brasileira foi significativo para que a editora conseguisse alcançar um público-lei-

tor amplo e diversificado, estabelecesse novos parâmetros de projeto editorial e 

gráfico, resultando em uma coleção relevante para a memória gráfica brasileira. 

Com o intuito de responder a essa questão, a pesquisa adotou objetivos específi-

cos, os quais foram abordados de acordo com tema apresentado em cada capítulo. 

No capítulo 1, a partir do contexto histórico-social em que a coleção foi 

produzida, investigamos a história da editora e seus agentes, do mercado edi-

torial e da produção de livros no Brasil no decorrer dos anos de 1940 e 1950. 

O objetivo aqui foi compreender as motivações históricas, sociais e econômicas 

que levaram a Livraria Martins Editora a produzir e publicar a coleção Biblioteca 

de Literatura Brasileira.  

No capítulo 2, procuramos entender o conceito editorial da coleção a partir 

das singularidades e das diferenças identificadas nos volumes da Biblioteca de 

Literatura Brasileira publicados na década de 1940 e nos volumes publicados na 

década de 1950. As variações de ordem editorial e gráfica, no que diz respeito aos 

componentes do design e sua materialidade no projeto gráfico, atribuíram valores 

e significados simbólicos às obras desses dois períodos. De modo que neste capí-

tulo, também, vimos a necessidade de compreender o contexto histórico e social 

da produção gráfica dos livros, em específico na capital paulista, e as relações que 

se estabeleceram entre editora e gráfica em função do projeto gráfico. 

Por fim, no capítulo 3, fizemos a análise gráfica dos elementos estéti-

cos-formais e dos elementos técnicos-formais dos livros, com o intuito de 

investigar os dispositivos de composição dos leiautes, assim como as possíveis 

referências formais e estéticas que foram identificadas no projeto gráfico da 

coleção. Para tanto, foram analisados nos livros os componentes textuais e não 

textuais de maior relevância, tais como: mancha tipográfica, tipografia, capitu-

lares e ilustrações. Também analisamos os aspectos materiais que contribuíram 
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para um melhor entendimento dos parâmetros de projeto gráfico adotados na 

coleção, como formato e papel utilizado nas edições dos livros.

Ao se considerar que esta pesquisa se define como teórica, qualitativa e de 

caráter histórico, foram aplicados métodos necessários para o desenvolvimento 

do estudo. Nos guiamos pelas abordagens da Micro-História para realizar as de-

limitações da pesquisa em seus recortes temporais, sociais e geográficos, bem 

como na construção de sua narrativa apoiada em exploração intensiva das fontes 

primárias (BARROS, 2007). Deste modo, o olhar da Micro-História se foca em 

objetos de estudos inseridos em dimensões sociais específicas e em períodos 

que podem ser de curta duração, como é o nosso caso, e procura entendê-los 

primeiro a partir de conjunturas delimitadas e próximas para depois localizá-

-los em contextos maiores.

Portanto, as questões históricas foram tratadas a partir das informações 

e dados pesquisados na revisão bibliográfica, que trazem informações sobre o 

mercado editorial dos anos de 1940-1950, sobre a história da editora e dos 

agentes que participaram da coleção, da situação econômica e cultural do país 

no período, e também em fontes de dados como: artigos de jornais, fotos, do-

cumentos relacionados ao espólio da editora, pesquisas em acervos e bibliotecas, 

materiais diversos produzidos pela editora (anúncios, catálogos, releases, etc.).

Diante da falta de informações mais precisas acerca do convívio social 

na Martins e do cotidiano da editora, recorremos ao método da história oral. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas qualitativas, as quais nos auxiliaram na 

construção da narrativa histórica sobre a editora e a coleção. Desta maneira, 

José Fernando de Barros Martins, filho de José de Barros Martins e herdeiro da 

editora, principal entrevistado desta pesquisa, pode ser considerado, nos termos 

de Poupart, “como um informante-chave, capaz precisamente de ‘informar’ não 

só sobre as suas próprias práticas e as suas próprias maneiras de pensar, mas 

também (...) sobre os diversos componentes de sua sociedade e sobre seus di-

ferentes meios de pertencimento” (POUPART, 2008, p. 222). Outras entrevistas 

semi-estruturadas com colecionadores, bibliófilos, pesquisadores do livro, do 

mercado editorial e das artes gráficas, tais como Ubiratan Machado, Cláudio 

Giordano, Antônio Carlos Secchin e Gilberto Tomé, auxiliaram na elucidação de 

questões relativas à pesquisa tanto do ponto de vista histórico e editorial quanto 

de ponto do vista técnico e da produção gráfica dos livros.

As questões acerca do projeto gráfico foram analisadas a partir da consulta 

direta ao corpus da pesquisa, ou seja, as edições originais adquiridas em sebos, 

consultadas na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – USP, na Biblioteca 

Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, e em coleções particulares. Dado 

importante sobre o corpus deste trabalho é que não foi localizada a coleção na 
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íntegra, isto é, em nenhum acervo público ou privado encontramos registro da 

reunião do conjunto das primeiras edições dos 15 volumes publicados. Devido 

à necessidade de localização e consulta aos livros, a aquisição dos volumes em 

sebos permitiu que constituíssemos um acervo pessoal completo das primeiras 

edições da coleção de modo a preservá-lo para eventuais consultas e pesquisas 

que possam ocorrer a partir deste trabalho.  

Após observação e manuseio direto dos livros, foram sistematizadas in-

formações específicas de cada edição e aplicados métodos de análise – que es-

tabeleceram parâmetros comparativos entre os elementos estéticos e formais 

de cada volume – os quais resultaram em gráficos e tabelas que auxiliaram na 

interpretação da análise do projeto gráfico da coleção e na identificação do par-

tido gráfico adotado.

O cruzamento dessas informações descritas nas tabelas, mais o referencial 

teórico e os depoimentos orais (as entrevistas), deram suporte à interpretação dos 

resultados obtidos. Nosso objetivo foi interpretar os dados da análise gráfica à luz 

do contexto histórico-social em que as obras foram produzidas para identificar-

mos o que de original e inédito podemos considerar no projeto gráfico e editorial 

da coleção que possa contribuir e ser relevante para a Memória Gráfica no Brasil. 

Para a aplicação dos instrumentos de análise utilizamos métodos conhe-

cidos no campo do design, mas que, no entanto, tiveram de ser adaptados em 

função das exigências e características peculiares do nosso objeto de estudo. As 

referências foram: para a análise gráfica o método de André Villas-Boas (Sobre 

análise gráfica, ou algumas estratégias didáticas para a difusão de um design crítico, 2009), para 

o estudo da tipografia o método de Priscila Lena Farias (Semiótica e tipografia: apon-

tamentos para um modelo de análise, 2016) e para a análise das imagens o método de 

Evelyn Goldsmith (Comprehensibility of illustration – an analytical model, 1980). Os dados 

referentes aos elementos do design compilados e sistematizados foram estudados 

a partir da bibliografia selecionada para o campo do design, como também da 

fortuna crítica de áreas afins: literatura, sociologia, arte e história.

Com a finalidade de localizar esta pesquisa no âmbito do campo de estudo 

da Memória Gráfica Brasileira, sentimos a necessidade de entender os significa-

dos constitutivos deste campo e seus desdobramentos, assim como a relação im-

bricada entre história, memória e identidade. Para tanto, tomamos como ponto 

de partida a noção de que toda versão histórica é uma construção, feita a partir 

de um processo de seleção de fatos e de avaliação da sua importância por parte do 

historiador (CARDOSO, 2008, p. 17). O ofício de realizar um discurso histórico 

implica, segundo Roger Chartier, “na evidenciação das dimensões retórica e nar-
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rativa” da história. O autor enfatiza que “a brecha existente entre o passado e sua 

representação, entre o que foi e que não é mais e as construções narrativas que se 

propõem ocupar o lugar desse passado permitiram o desenvolvimento de uma 

reflexão sobre a história, entendida como escritura sempre construída a partir de 

figuras retóricas e de estruturas narrativas que também são as da ficção”. O reco-

nhecimento das dimensões retórica ou narrativa da escritura não implica nega-

ção da condição da história como conhecimento verdadeiro, construído a partir 

de provas e de controles; pelo contrário, elucida a associação entre conhecimento 

e relato, prova e retórica, saber crítico e narração (CHARTIER, 1945, pp. 12-16).

A partir dessa visão mais ampla da ação de escrever a história e as infin-

dáveis versões que se pode ter do objeto histórico, é relevante pensarmos como 

a memória se insere nesse processo de escritura, o que nos motivou a contar a 

história da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira a partir da sua manifestação 

gráfica. Se levarmos em conta que a memória (como presença do passado no 

presente) é um elemento essencial da construção de seu ser coletivo (CHARTIER, 

1945, p. 24), entender os parâmetros de projeto gráfico da coleção é constituir 

por meio do artefato gráfico “uma memória gráfica como parte de uma cultura e 

uma identidade cultural para as atuais gerações” (FARIAS, 2017, p. 17).    

A cultura material é entendida por Menezes (1998) como “suporte de 

identidade” ou extensão dessa identidade, a qual se perfaz no contexto das rela-

ções sociais. Entender os artefatos na interação social, extrair suas informações 

intrínsecas de conteúdo histórico e construir a partir de inferências narrativas 

e discursos que remontem uma “biografia do objeto” significa para o autor “a 

biografia das pessoas no objeto”. No âmbito da história do design no Brasil, es-

tudar o artefato, a cultura material, é trilhar um caminho para se compreender 

o contexto social em que foram produzidos, para qual público se destinava, qual 

a memória afetiva que se tem dele e de que maneira expressam uma identidade 

nacional (MENEZES, 1998, pp. 96-100).

Diante das questões acima elencadas, o campo da Memória Gráfica abarca 

uma série de instrumentos metodológicos e teóricos que possibilitam aos pes-

quisadores preservar, inventariar e analisar os artefatos gráficos de modo a esta-

belecer e legitimar uma identidade para o design gráfico brasileiro. Todavia, para 

se estudar a história de objetos gráficos, há pesquisadores que se aproximam do 

conceito de memória e outros ao conceito de história do design gráfico, e tanto 

um como outro estão abrigados pelo nome de Memória Gráfica Brasileira (LES-

CHKO, 2014, p. 8). Priscila Farias, em seu artigo On graphic memory as a strategy for 

design history, explicita a importância da história e da memória coletiva, e também 

da análise gráfica como método imprescindível para o estudo no campo:
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While studies on cultural or collective memory focus on the recovery of perso-

nal accounts, having interviews and oral history as privileged methods, studies 

on graphic memory will very often focus on artifacts produced beyond the 

life-span of living testimonies, requiring procedures to derive “history from 

things”, like the one exemplified by Lubar and Kingery (1993). The key method 

for deriving history from ‘graphic things’ is graphic and visual language analy-

sis, which can tell us about repertories, trends, tastes, and is circulation. Com-

bined with systematic observations about means and techniques of production 

of graphic artifacts, and with an understanding of meanings attributed to them 

by clients, producers, and consumers, such analysis can afford rich historical 

interpretations. (FARIAS, 2014, p. 204).

O estudo da cultura material com base na “história a partir das coisas”, 

acima mencionado por Farias, é o cerne da nossa investigação. A relevância de 

reunirmos um corpus de pesquisa como este aqui analisado, os 15 volumes da 

coleção Biblioteca de Literatura Brasileira, se justifica não apenas pelo resgate 

dos artefatos, mas também por fazer a “escritura” ou narrativa da história da 

coleção a partir dos agentes que nela trabalharam, do contexto do mercado edi-

torial e dos meios de produção gráfica da época.    

A primeira vez que tive contato e, portanto, descobri a existência da co-

leção BLB1 estava me dedicando à pesquisa sobre a obra gráfica de Tomás Santa 

Rosa, responsável por quase todas as capas de livro de ficção brasileira nas dé-

cadas de 1940-1950, em sua maioria obras da editora José Olympio. Dentre os 

livros que havia ilustrado no período encontrei a obra Casa Velha, de Machado 

de Assis, volume VII da coleção BLB, publicado pela Livraria Martins Editora em 

1944. Esta foi a primeira edição em livro do romance de Machado de Assis. Até 

então, Casa Velha só havia sido publicado em folhetins. Fiquei surpresa ao ver o 

conteúdo editorial da obra, que contava com um prefácio da crítica literária 

Lúcia Miguel Pereira, como também, com a qualidade gráfica do livro. Também 

me surpreendeu o fato de que o volume fazia parte de uma coleção, e uma co-

leção que tinha intenção de constituir uma “Biblioteca de Literatura Brasileira”. 

As perguntas acerca daquele objeto – o objeto livro – começaram a instigar a 

minha curiosidade e acredito que a origem desta pesquisa teve seu início na-

quele momento, pois a partir de então passei a vasculhar sebos e acervos atrás 

dos exemplares da coleção. 

No mesmo ano, coincidentemente, saiu pela Revista da Biblioteca Mário 

de Andrade uma edição na qual a seção “Memória Editorial” contava a história 

da Livraria Martins Editora. Foram dois relatos publicados, um do herdeiro da 

1. A abreviação BLB será utilizada nesta dissertação para se referir à coleção Biblioteca de Literatura 
Brasileira.
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editora, José Fernando de Barros Martins, e outro do crítico literário Antonio 

Candido. Na noite de lançamento da revista, os dois estavam presentes e Candi-

do contou para um auditório lotado a importância que a editora teve nos anos 

de 1930 a 1970 e como poucos eram os estudos sobre a memória editorial e a 

história da Martins. Por motivações afetivas, uma vez que a fala do crítico, que 

tanto admirava, ratificava as impressões que eu havia tido ao ver a edição de Casa 

Velha, acredito que o interesse pela pesquisa da coleção se consolidou. A decisão 

em fazer deste interesse o meu objeto de estudo a ser desenvolvido no mestrado, 

se deve, no entanto, à disciplina que cursei como ouvinte, “Memória Gráfica e 

Cultura Material”, ministrada pela professora Priscila Lena Farias e pelo professor 

Marcos da Costa Braga, na FAU-USP, em 2013.

Sob este aspecto, é interessante notar que esta pesquisa se iniciou com a 

procura dos livros em acervos e sebos, prática que evidencia a “primeira etapa” 

dos métodos empregados para o estudo no campo da Memória Gráfica, uma vez 

que, segundo Nadia Miranda Leschko, a primeira etapa costuma ser dedicada 

à procura de objetos nos acervos e que o estudo toma forma quando “coisas” 

relevantes são encontradas. Em geral, a temática da pesquisa vem depois de 

descoberto o objeto (LESCHKO, 2014, p. 9). Outros fatores que aproximaram e 

inseriram o objeto de estudo desta dissertação no campo da Memória Gráfica, 

foram os métodos aplicados na pesquisa, tais como: pesquisa em acervos, amos-

tragens, fichamentos e entrevistas com agentes ligados aos objetos, ou agentes 

que pudessem elucidar questões acerca do contexto histórico e social em que os 

livros foram produzidos e comercializados. 

A narrativa que construímos, a escritura, segundo Chartier, carrega uma 

voz singular, a do pesquisador. O processo que se estabelece no âmbito desta 

pesquisa e dos estudos no campo da Memória Gráfica, contudo, é desafiador. As 

inferências e a sensibilidade à alteridade, a construção a partir das lacunas e dos 

rastros deixados pelos artefatos são caminhos inerentes à pesquisa histórica e 

memória da cultura material como identidade. Atribuir à história e à análise dos 

objetos uma voz singular, tendo em vista que os livros da coleção BLB foram 

concebidos de maneira tão plural, por agentes de diversas áreas, em contextos 

específicos e distantes do atual, é tarefa desafiadora (e ao mesmo tempo em-

polgante). Achar nesta pesquisa uma voz narrativa é tentar contribuir para ex-

pansão dos estudos nos campos da Memória Gráfica Brasileira e da História do 

design gráfico no Brasil, partindo da premissa de Rafael Cardoso (2008) de que 

“toda nova interpretação do passado implica em uma necessidade de repensar 

também o presente”. 
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Capítulo 1. 
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1.1 O editor José de Barros Martins 

A história de uma editora é sempre instigante, pois abrange não só a história 

de uma empresa, mas a história de um período histórico e seus agentes sociais. 

A narrativa se amplia, trazendo à tona aspectos relevantes para compreensão de 

técnicas, atividades profissionais, relações sociais que se estabelecem, intenções 

comerciais, culturais e outros tantos valores implícitos. Resgatar a trajetória do 

editor, da editora e das pessoas que dela participaram, possibilita uma interpre-

tação mais ampla do produto por eles gerado, no caso, os livros. 

Os agentes que produziram os livros da coleção Biblioteca de Literatura 

Brasileira, publicada pela Livraria Martins Editora, nas décadas de 1940-1950,  

já não estão mais aqui para nos contar esta história. Diante disso, quais seriam 

os caminhos de pesquisa? Por onde começar a reconstituir a história da editora e 

da coleção? Além da bibliografia sobre a editora e o mercado editorial do perío-

do, foi possível obter depoimentos orais por meio de entrevistas com o herdeiro 

da editora José Fernando de Barros Martins, filho do editor José de Barros Mar-

tins. A bibliografia disponível acerca da história do livro e da edição no Brasil, 

e sobre a história da editora, teve como principal referência a obra Martins – 30 

anos, de Mário da Silva Brito, publicada em 1967. Para narrar e reconstituir bre-

vemente a história da Martins, também foram consultados periódicos, revistas, 

fotos da época e o acervo do editor. 

José Vitalino de Barros Martins era o nome completo do editor José de 

Barros Martins. Ele nasceu no dia 2 de março de 1909, em Limeira, cidade do 

estado de São Paulo. O lado materno da família – Machado de Campos Barros 

–, era o lado mais abastado economicamente. Seu avô era fazendeiro e um dos 

homens mais ricos de Limeira. O lado paterno, de origem baiana – os Gonçal-

ves Martins –, também usufruía de razoáveis posses. 

Segundo informação de José Fernando de Barros Martins, filho do editor 

José de Barros Martins, sua avó materna foi prejudicada na partilha do inven-

tário e seus irmãos gastaram toda a herança da família limeirense a deixando 

numa situação financeira difícil. 

Quando José de Barros Martins nasceu, apenas onze meses depois nasceu 

seu irmão, Eduardo de Barros Martins. As dificuldades com a criação dos dois 

filhos fez com que os pais deixassem o primogênito aos cuidados da família do 
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lado baiano, que morava na Vila Mariana, em São Paulo2 (Figura 1.1.1). 

Separado dos pais e dos irmãos e criado pelos tios-avôs, a parte mais rica da 

família Gonçalves Martins, José de Barros Martins foi educado com todo esmero e 

regalias a ponto do menino de dez anos “falar em latim durante as refeições”3. Seus 

irmãos, mesmo morando na mesma cidade, não tiveram os mesmos privilégios.4          

José de Barros Martins fez seus estudos secundários em Guaratinguetá, 

no Colégio Nogueira da Gama, escola de grande prestígio no período. Depois, 

foi trabalhar como escriturário do Banco do Brasil, e após alguns anos resolveu 

cursar a Faculdade de Filosofia, a qual trocou pela Faculdade de Direito. Segundo 

José Fernando de Barros Martins, “o curso de filosofia era muito absorvente e 

o pai não deveria ter tempo suficiente para se dedicar a ele”5, sem contar o tra-

balho de livreiro que Barros Martins já havia iniciado. No entanto, mesmo com 

o pouco tempo de curso na filosofia o editor teve aulas com Fernand Braudel, 

historiador que mais adiante influenciará o catálogo da Livraria Martins Editora. 

Outra razão, que o herdeiro aponta, é que o pai teria uma visão pragmática e para 

ter uma editora seria melhor cursar a Faculdade de Direito (MARTINS, 2017).

José de Barros casou-se com Edith, com quem teve dois filhos, José Fer-

nando de Barros Martins e José Antônio de Barros Martins (Figura 1.1.2). Em 

1932, José de Barros Martins participou da Revolução de 1932, comandado 

pelo general Euclides Figueiredo (Figura 1.1.3). A partir de então, adotou posi-

ção antigetulista, fato que irá repercutir na sua atuação como editor.

 O trabalho como bancário lhe rendia um bom salário e por algum tempo 

José de Barros Martins tentou conciliar as funções de funcionário do banco com 

as de livreiro. No entanto, quando nasce seu primeiro filho, José Fernando, em 

5 de abril de 1937, o futuro editor “pede demissão de sua confortável vida bu-

rocrática como funcionário do Banco do Brasil e instala, numa sobreloja da rua 

da Quitanda, uma pequena livraria, dedicada a exemplares raros e à importação 

de livros, principalmente, franceses e ingleses” (MARTINS, 2012, p. 171). Em 

1940, José de Barros Martins inicia sua atividade como editor ao lançar o pri-

meiro título da Livraria Martins Editora (Figura 1.1.4). Também foi um dos fun-

dadores e diretor da Câmara Brasileira do Livro, da qual foi presidente durante 

os anos de 1959 a 1961 (Figura 1.1.5). Além das atividades para o mercado edi-

torial, José de Barros Martins dirigiu o Departamento de Cultura de São Paulo, 

2. Entrevista concedida por José Fernando de Barros Martins, realizada em sua residência em São 
Paulo, em  27/12/2017. 

3. José Geraldo Martins é neto do editor, filho de José Fernando de Barros Martins e em seu 
blog escreve recordações do avó e da editora. Disponível em: http://www.zegeraldo.lugaralgum.
com/?tag=livraria-martins. Acesso em: 10 de set. 2017.

4. MARTINS, 2017.

5. Idem 4.
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Figura 1.1.1 
José de Barros Martins, 
bebê, posa em estúdio 
fotográfico em Limeira, 
sua cidade natal. 

Figura 1.1.2 
José de Barros Martins 
com sua mulher Edith, 
quando ainda eram 
noivos. 

Fonte das imagens: 
Acervo pessoal 
José Fernando de 
Barros Martins.

Figura 1.1.3 
José de Barros 
Martins durante
a Revolução 
de 1932. 

Figura 1.1.4 
José de Barros 
Martins em sua 
mesa de trabalho 
no início de 1940. 

Fonte das imagens: 
Acervo pessoal 
José Fernando de 
Barros Martins.

Figura 1.1.5 
Assembleia de 
fundação da Câmara 
Brasileira do Livro 
em 20/09/1946. 
Da esquerda para 
direita: Roberto Costa, 
José de Barros Martins 
e Edgard Cavalheiro. 
Fonte: Acervo pessoal 
José Fernando de 
Barros Martins.
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Figura 1.2.1 Publicidade
da Livraria Martins 
Importadora, em 1939. 
Fonte: SORÁ, 2010, p. 365. 

nos anos de 1949 e 1950, e a Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo 

em 1956 e 1957. Por seus serviços prestados à cultura do país, foi homenagea-

do pelo governo francês com a Ordem das Palmas Acadêmicas e, pelo governo 

brasileiro, com a Ordem Nacional do Mérito. 

Nelson Palma Travassos, amigo de José de Barros Martins, escreveu um 

artigo no jornal O Estado de São Paulo, em 24 de novembro de 1943, intitulado 

Os que mandam imprimir livros, em que descreve Martins como “o benjamim dos 

editores, moço elegante e galante, que se traja no mais moderno dos alfaiates, 

pelo mais moderno dos feitios, divulgador da última pilhéria, amante da boa 

mesa e dos bons vinhos”(TRAVASSOS, 1974, p. 60). Anos mais tarde, Ênio da 

Silveira o chamou de “o príncipe dos editores brasileiros”, elogio que corro-

bora as impressões descritas por seu filho José Fernando de Barros Martins: 

“Um homem cativante, generoso, galante e educado, modelo cuja forma pa-

rece ter-se quebrado” (MARTINS, 2012, p. 185). Em agosto de 1992, José de 

Barros Martins faleceu.

1.2 A transição de livraria para editora  

Como mencionado anteriormente, em 1937, José de Barros Martins abre no 

centro de São Paulo, mais especificamente na Rua da Quitanda, 82, uma peque-

na livraria. Dois anos depois, começa a editar seus próprios livros e inaugura a 

Livraria Martins Editora, que se tornará uma das editoras mais representativas 

do período de 1940-1980.

De acordo com Mário da Silva Brito, Martins, grande frequen-

tador dos sebos e livrarias da cidade, “percebeu que muita coisa fal-

tava em suas prateleiras, especialmente da produção internacional. 

Passou a importar livros não só para o seu uso pessoal como também 

para o de amigos. Dessa prática nasceu a ideia de montar uma livra-

ria” (BRITO, 1967, p. 16).

Outros fatores, como a criação do Departamento de Cultura, di-

rigido por Mário de Andrade, e as dificuldades de importação durante 

a Segunda Guerra Mundial também foram decisivos nesse processo. 

De acordo com Hallewell, mesmo com o fato de a desvalorização da 

moeda, entre os anos de 1930-1935, ter afetado o mercado de im-

portação de livros, havia grande demanda de grande parte do público 

comprador de livros por edições francesas, tal como podemos ver no 

anúncio da Livraria Martins importadora, divulgado no Anuário Brasilei-

ro de Literatura em 1939, p. 48 (Figura 1.2.1). 
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Hallewell também nos fornece um panorama do tipo de livro 

comercializado pela importadora e dos frequentadores da livraria: 

A especialidade de Martins eram as edições de luxo, apesar de ter arrematado em 

Paris, estoques de liquidação de livros comuns em leilões, para oferecer negócios 

vantajosos a seus fregueses menos ricos. Seu estoque total era bastante reduzido, 

mas selecionado criteriosamente, de modo que sua loja logo se tornou um local 

regular de encontro dos bibliófilos da cidade. Importava também da Inglaterra e 

dos Estados Unidos, mantendo um estoque em língua inglesa tão bom que seu 

estabelecimento tornou-se também a livraria mais popular entre os americanos 

e britânicos residentes em São Paulo. (HALLEWELL, 2005, p. 501).

As pessoas que circulavam pela Livraria Martins faziam parte da elite pau-

listana e logo a livraria também se tornou um ponto de encontro de intelectuais 

e acadêmicos. José de Barros Martins iniciou a transição da empresa importadora 

de livros para a editora para suprir a ausência de uma bibliografia especializada 

usada nos cursos recém-abertos na capital paulista – como os da Escola Livre de 

Sociologia e Política (ELSP), fundada em 1933, e os da Universidade de São Pau-

lo, inaugurada em 1934 –, como também, por conta da influência e bagagem 

cultural de professores estrangeiros que estavam em São Paulo, entre eles Claude 

Lévi-Strauss, Fernand Braudel e Roger Bastide. 

Ao mesmo tempo que as edições estrangeiras eram importadas e comer-

cializadas, o primeiro título lançado pela Livraria Martins Editora foi Direito Social 

Brasileiro, de Antônio Ferreira Cesarino Júnior. Em seguida, é publicado Viagem 

Pitoresca Através do Brasil, de Johann Moritz Rugendas (Figura 1.2.2). Ambos os 

títulos retratam o momento político-social do período como também anteci-

pam caraterísticas que irão consolidar o catálogo da editora mais adiante. Ao 

lançar a obra de Cesarino Júnior, que foi professor de Direito da Faculdade de 

São Paulo e percursor do direito do trabalho no Brasil, o editor José de Barros 

Martins mostra como estava atento às demandas para edição de estudos aca-

dêmicos como também para temas nacionais relevantes, como a consolidação 

das leis trabalhistas realizada por Getúlio Vargas. Por outro lado, ao publicar a 

obra do viajante Johann Moritz Rugendas através do Brasil em 1865, traduzida 

por Sérgio Milliet, com a reprodução das cento e dez litogravuras originais, o 

editor aponta para um outro aspecto da realidade na época, a necessidade de 

se entender o Brasil resgatando importantes obras históricas. Ao ser lançada a 

coleção Biblioteca História Brasileira, publicada em 1940, Gilberto Freire fez 

a seguinte observação, que consta do folheto de divulgação: 

Figura 1.2.2 Capa (em 
cima) e folha de rosto 
da 2a edição, publi-
cada em 1940 pela 
editora. Disponível em: 
https://www.levyleilo-
eiro.com.br/peca.as-
p?ID=148608. Acesso 
em 14 fev. 2018.
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Figura 1.2.3 
As versões do 
símbolo da editora. 
Destaque em 
vermelho para 
da assinatura de 
J. Wasth Rodrigues. 
Fonte: Acervo 
pessoal José 
Fernando de 
Barros Martins.

A Biblioteca Histórica Brasileira não marca apenas a vitória de um editor inte-

ligente mas, principalmente, a de um público: o público brasileiro interessado 

no estudo do passado da nossa gente. Esse público passou a fase do encan-

to pelas croniquetas superficiais para adquirir o gosto das leituras mais sérias. 

(FREYRE, Gilberto. In Folheto para divulgação da coleção da Biblioteca Histórica 

Brasileira, 1940, p. 4).

A obra de Rugendas foi o primeiro título da coleção Biblioteca Histórica 

Brasileira dirigida pelo bibliófilo Rubens Borba de Moraes. A coleção também 

inaugura na Martins o seu projeto mais ambicioso: a edição de livros nacionais 

de qualidade em escala comercial. 

É interessante notar, nas reproduções da Figura 1.2.2, que na capa o sím-

bolo que atribui identidade à coleção Biblioteca Histórica Brasileira é um dese-

nho de Henry Chamberlain (Inglaterra, 1796 - 1844) e na folha de rosto vemos 

o símbolo da editora, que será adotado como identidade da Martins. 

O símbolo da Livraria Editora Martins passou por várias versões até ter sua 

versão final no desenho de J. Wasth Rodrigues, um dos artistas mais atuantes na 

editora, o qual também ilustrou um dos volume da coleção Biblioteca de Litera-

tura Brasileira, o volume Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara Machado, em 1943. 

A comparação foi feita entre os desenhos da identidade da editora impressos na 

papelaria da Martins (como cartão de visita e press-release), no ex-libris do editor 

(encontrado em um de seus livros, os quais pertencem hoje ao acervo de José 

Fernando de Barros Martins) e no símbolo da editora impresso na quarta-capa 

dos livros da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira. Notamos como são nítidas 

as diferenças de traço dos desenhos e das diversas versões que a identidade teve 

até chegar na sua versão final. As duas últimas imagens são assinadas por J. Wasth 

Rodrigues (Figura 1.2.3).
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A necessidade de ampliar e diversificar a produção da Martins impulsio-

nou o editor a lançar as primeiras coleções da editora: Biblioteca do Pensamen-

to Vivo, Excelsior, Excelsior Gigante, Mosaico, Biblioteca de Ciências Sociais, 

Biblioteca de Literatura Brasileira e Biblioteca Histórica Paulista (Figura 1.2.4).

Para além das coleções, alguns livros se destacaram, como História da Arte, de 

Sheldon Cheney, obras ilustradas de Jorge Amado, obras de Mário de Andrade, 

Toda a Poesia, de Guilherme de Almeida, Formação da Literatura Brasileira, de Antonio 

Candido, Diário Crítico, de Sérgio Milliet, obras completas de Menotti del Picchia, 

O Decamerão (em texto integral e ilustrado), de Bocaccio; as Enciclopédias Trópico e 

Ler e Saber, Enciclopédia da Civilização e da Arte; e obras de autores de prestígio na épo-

ca, como por exemplo: Maupassant, Pirandello, Aluísio Azevedo, José Geraldo 

Vieira, Marques Rebelo, Graciliano Ramos, Josué Montello e Luiz Viana Filho

(BRITO, 1967, p. XXXI). 

A importância do catálogo da Martins no período é comparável à do ca-

tálogo da José Olympio no que se refere à publicação de obras literárias. No 

entanto, enquanto a José Olympio, editora sediada no Rio de Janeiro, se firmava 

como uma das maiores do mercado brasileiro, a Martins era considerada uma 

editora de porte médio, uma vez que os lançamentos oscilavam entre 61 e 150 

títulos e representavam apenas 11% do mercado (MICELI, 2001). 

Em poucos anos a editora se transferiu para a Rua XV de Novembro, 135, 

local em que manteve a loja, quando novamente mudou-se para a Rua São Fran-

cisco, 77 e 81, como podemos ver na identidade visual do material de divul-

Figura 1.2.4 
Capas das primeiras 
coleções da Livraria 
Martins Editora 
(sentido horário): 
Biblioteca Histórica 
Brasileira, Biblioteca 
do Pensamento Vivo, 
Excelsior, Excelsior 
Gigante, Biblioteca 
Histórica Paulista, 
Biblioteca de 
Literatura Brasileira, 
Biblioteca de 
Ciências Sociais 
e Mosaico. Fonte: 
Reproduções e 
Acervo pessoal 
da autora.
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A Martins iniciava o seu percurso no mercado editorial sem quaisquer 

tribulações. Entretanto, a oposição de José de Barros Martins ao Estado Novo lhe 

rendeu várias investidas dos agentes da ditadura, que vasculhavam os escritórios 

e a loja da editora. 

Sua recusa era absoluta em publicar qualquer obra subvencionada pelo DIP [De-

partamento de Imprensa e Propaganda] [...]. Essa oposição explícita ao Estado 

Novo é responsável, também, pela convergência que faz com que escritores de 

vários matizes ideológicos, mas todos adversários da ditadura, passem a publi-

car suas obras com o selo da Martins. (MARTINS, 2011, p. 179).

Não por acaso publicou Urupês, de Monteiro Lobato, em 1944, quando o 

escritor estava preso e tornara-se símbolo do antigetulismo. Segundo Hallewell, 

“Martins talvez fosse notável mais pelo que não continha. Sua inabalável recusa 

em publicar o que quer que fosse favorável ao regime, ou à sua filosofia, era 

rotulada de ‘subversiva’ tanto quanto poderia ter sido a publicação de material 

contrário a ele” (HALLEWELL, 2005, p. 505). José Fernando de Barros Martins 

credita essa posição contrária ao Estado Novo à participação de José de Barros 

Martins na Revolução de 1932; no entanto, para ele, não havia uma ideologia 

de esquerda ou direita, como se entende hoje, pois seu pai escolhia os autores 

que iria publicar pela qualidade da obra, tanto que lançou autores mais conser-

vadores como Guilherme de Almeida, Miguel Reale, Paulo Bonfim, mas também 

autores que tinham uma visão mais progressista, como Caio Pardo Jr., Jorge 

Amado, Dionélio Machado e Graciliano Ramos (MARTINS, 2017).

A partir de 1956, a Martins se estabelece em uma sede própria na Rua 

Rocha, n0 278, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O edifício recebe o nome 

gação do livro Marília de Dirceu, publicado em 1944 (Figura 1.2.5). Na imagem, 

aparecem os dois endereços: um era o da loja (importadora) e outro, o da edito-

ra. Rapidamente, a então respeitada livraria passou a gozar do mesmo prestígio 

ao atuar como editora e a reunir a elite da intelectualidade brasileira, bem como 

bibliófilos e figuras ilustres da sociedade que circulavam por sua sede.

Figura 1.2.5 
Material de 
divulgação do 
livro Marília de 
Dirceu, publicado 
em 1944.
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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de “Mário de Andrade” e jornais da época anunciam a nova sede. (Figura 1.2.6). 

Com seis andares, o salão de honra foi decorado com mural de Clóvis 

Graciano, inspirado na obra Brás, Bixiga e Barra Funda, de Antônio de Alcântara 

Machado; havia, também, um painel de Tarsila do Amaral, intitulado “Batizado 

de Macunaíma”, inspirado na obra de Mário de Andrade. Nas fotos, veem-se a 

fachada do prédio, a placa de inauguração da sede e uma das salas no interior 

do prédio (Figuras 1.2.7, 1.2.8 e 1.2.9). 

Em alguns anos, as pressões de ordem financeira abalaram os rendimen-

tos da editora. A recessão dos anos de 1970 passou progressivamente a afetar 

os negócios da Martins. Segundo Fernando Paixão, “em 1972, a editora – que, 

ao longo da sua história, já havia publicado cerca de 5 milhões de exemplares, 

de um total de 1.100 títulos, com destaque para 90% de autores nacionais – foi 

obrigada a diversificar a produção” (PAIXÃO, 1997, p. 114). A partir desses da-

dos, Hallewell faz a seguinte constatação:

O papel de um editor literário, especialmente se visa a um padrão consideravel-

mente alto à concentração de sua produção em autores nacionais, não é fácil, 

mesmo quando seu catálogo inclui um Jorge Amado. Por isso, a Martins deve 

ter sido tentada, muitas vezes, a expandir-se para outros campos mais remu-

nerados. Uma simples comparação basta para ilustrar como deve ter sido forte 

essa tentação. Os mil e cem títulos publicados pela Martins em seus primeiros 

trinta anos somaram cinco milhões de exemplares: um pouco menos do que a 

Editora Nacional vendia quase todos os anos, desde o início da década de 1950. 

Sentido horário: Figura 1.2.6 
Nota publicada no Diário da 
Manhã, em 4/05/1956. 
Fonte: Hemeroteca 
da Biblioteca 
Nacional, RJ.

Figura 1.2.7 Fachada do
edifício “Mário de Andrade” 
na Rua Rocha, bairro da Bela 
Vista, em São Paulo. 

Figura 1.2.8 Placa de 
inauguração que anuncia 
a publicação da obra 
“Na capitania de São 
Vicente”, do presidente 
Washington Luís, o qual 
compareceu ao evento.

Figura 1.2.9 Uma das salas 
da editora em 1940. 
Fonte das figuras: Acervo 
pessoal José Fernando de 
Barros Martins.

Fig.1.2.7
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O fato de José de Barros Martins haver resistido quase sozinho entre os editores 

brasileiro a essa tentação aumenta a dívida que a literatura nacional tem com 

ele. (HALLEWELL, 2005, p. 516). 

Em 1982 a editora encerrou as suas atividades, com a publicação dos dez 

volumes do Diário Crítico, de Sérgio Milliet e, também, transferiu para a editora 

Record os contratos dos autores Jorge Amado e Graciliano Ramos.   

1.3 Os primeiros profissionais da editora

Grande parte das pessoas que trabalharam direta ou indiretamente para a Mar-

tins, nos primeiros anos da editora, eram integrantes da Universidade de São 

Paulo ou do Departamento de Cultura, “duas instituições inovadoras e renova-

doras que criavam nova mentalidade e reformulavam as exigências do consu-

midor de livros” (BRITO, 1967, p. XXIII). Personalidades importantes da época, 

tais como Rubens Borba de Moraes, Sérgio Milliet, Mário de Andrade, João 

Cruz Costa, Eurípedes Simões de Paula, Herbert Baldus, Pierre Monbeig, Donald 

Pierson, entre outros, foram atuantes logo nos primeiros anos da editora. Uns 

apenas aconselhavam o editor, outros trabalhavam como autores, tradutores, 

organizadores de obras ou coleções e prefaciadores.

Era na Rua São Francisco que ficava o departamento editorial da Martins, 

bem como os demais escritórios da editora. Edgard Cavalheiro, escritor e crítico 

do período, foi o primeiro assistente editorial da Martins e após sair da editora 

trabalhou como representante da Editora do Globo, em São Paulo (Figura 1.3.1).

Figura 1.3.1 O editor 
José de Barros Martins 
e Edgard Cavalheiro 
trabalham na sede 
da editora em 1940. 
Fonte: Acervo pessoal 
José Fernando de 
Barros Martins.

Luís Giovannini, cinéfilo e crítico da época, era o livreiro. Mário da Silva 

Brito, exercia múltiplas funções e substituiu Edgar Cavalheiro cuidando pesso-

almente da produção gráfica das obras completas de Mário de Andrade, como 

também da publicação Documentário arquitetônico, de José Wasth Rodrigues, cuja 
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obra foi publicada em dez fascículos ilustrados. O próprio Mário da Silva Brito 

relatou suas atribuições e aprendizados na editora: 

Com José Barros Martins apendi a fazer orelhas, quartas de capa, anúncios, fo-

lhetos, catálogos, ler originais, sentir-lhes as possibilidades de ressonância jun-

to ao público, prepará-los para as oficinas, escolher capa, quebrar galhos nas 

gráficas, lidar com os autores, enfim, todos os pequenos e grandes misteres e 

mistérios do ofício. Aprendi antes de tudo, o amor pelo fazer o livro, a alegria 

construtiva de apanhar um maço de folhas de papel e transformá-las nesse ob-

jeto que é matéria e espírito a um só tempo. (BRITO, 1967, p. XIX).

Depois da Martins, Mário da Silva Brito trabalhou para as seguintes edito-

ras: Globo, Saraiva, Edart, Edameris e Civilização Brasileira. Anos mais tarde, José 

de Barros Martins e os filhos, que já trabalhavam na editora, o escolheram para 

escrever as memórias da Martins, na publicação “Martins 30 anos”, de 1967, o 

maior registro compilado sobre a história da editora. 

De acordo com o depoimento de José Fernando de Barros Martins, ficava 

a cargo de José de Barros Martins escolher os artistas que ilustrariam os livros 

da coleção BLB (MARTINS, 2013). Já a produção gráfica da editora foi feita em 

diferentes momentos por Frederico José da Silva Ramos (o Frico), Edgar Cava-

lheiro, Mário da Silva Brito e José Benedito de Almeida. Segundo Mário da Silva 

Brito, o designer responsável pelas edições nos primeiros anos de funciona-

mento da Martins teria sido Frederico José da Silva Ramos, o “Frico, que amava 

diagramar livros, marcá-los, e planejá-los graficamente” (BRITO, 1967, p. XIX). 

Na época, o produtor gráfico exercia o trabalho que um designer e um produ-

tor gráfico exercem hoje. Ou seja, pensava o formato do livro, escolhia o papel, 

os tipos que seriam compostos em linotipo, a diagramação, o acabamento e as 

demais questões relacionadas ao projeto gráfico (MARTINS, 2013). No entanto, 

não há registro que relacione as atribuições que competiam a esse profissional, 

como também, não se sabe ao certo em que medida parte das escolhas gráficas 

não foram decididas pela própria gráfica que imprimia os livros. 

A impressão dos livros da Martins ficava a cargo de quatro principais grá-

ficas: Artes Gráficas Bizordi, Indústria Gráfica Siqueira, Gráfica Urupês e Em-

presa Gráfica da Revista dos Tribunais. Esta última, era a responsável pela maior 

parte da impressão dos livros da editora, como também dos livros da maioria 

das editoras brasileiras do período. Segundo Hallewell: 

Nas décadas de 1930 e 1940, a Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais foi 

responsável por 60% da produção brasileira de livros, ou seja, praticamente 

todos os livros que não produzidos em gráfica pertencente ou associada a 
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uma editora. [...] as 22 linotipos e as 14 impressoras planas automáticas da 

Gráfica Revista dos Tribunais transformavam-na numa oficina excepcional-

mente grande. (HALLEWELL, 2005, p. 350).

Nelson Palma Travassos, dono da Empresa Gráfica da Revista dos Tribu-

nais, era amigo íntimo de José de Barros Martins, o que, provavelmente, ajudava 

as negociações entre a editora e a gráfica. Mario da Silva Brito atribui parte do 

sucesso editorial da empresa às iniciativas de Travassos em facilitar créditos e 

estabelecer prazos convenientes para os seus clientes (BRITO, 1967, p. XXIV). 

Mário de Andrade também atuou ativamente para a editora, organizando 

e planejando a publicação de sua obra completa. No entanto, morreu antes de 

terminada a empreitada e não viu serem publicadas algumas de suas últimas 

obras. Sérgio Milliet foi um espécie de “coringa”, segundo palavras de José Fer-

nando de Barros Martins: o crítico e escritor fazia traduções, organizava antolo-

gias, palpitava, ensinava, sugeria e também publicou sua obra Diário Crítico pela 

editora (MARTINS, 2012, p. 178).

José de Barros Martins, que no anos de 1949-1950 teve de se afastar 

das atividades da editora – por estar exercendo um cargo público –, chamou 

o bibliófilo, aposentado, Hernani de Campos Seabra, para ocupar a direção da 

editora neste período, sob a orientação do editor. Como mencionado anterior-

mente, muitos dos autores publicados pela Martins também eram contratados 

para exercer outras tarefas e a exemplo disso vemos que na coleção Biblioteca 

de Literatura Brasileira, objeto de estudo desta pesquisa, os prefaciadores que es-

creviam os textos introdutórios ora eram autores, ora críticos de outros títulos, 

como no caso de Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Antonio Candido, 

Sérgio Milliet, Edgard Cavalheiro e Domingos  Carvalho da Silva. 

1.4 A editora como espaço de sociabilidade

Assim como a editora Livraria José Olympio, no Rio de Janeiro, que era carinho-

samente apelidada de “Casa” por quem a frequentava, a editora Martins também 

propiciou encontros e ficou conhecida por reunir em suas dependências os in-

telectuais da época. No artigo publicado pela escritora Helena Silveira, “Um cli-

ma chamado Martins”, a autora descreve como a sede na editora na Rua Rocha 

se interligava à casa do editor José de Barros Martins na Rua Abílio Soares, no 

bairro Vila Mariana, em São Paulo. Os dois lugares eram pontos de encontro de 

intelectuais e personalidades ligadas à cultura da época. Todos identificavam no 

editor uma figura catalizadora, tal como descreveu Helena Silveira: “Não existe 
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só um homem Martins. Existe um clima chamado Martins. Com a mulher Edith, 

os filhos José Fernando e José Antonio, o patriarca José é uma espécie de hóstia 

quadripartida, tendo cada partícula a mesma essência que fica impregnando 

residência e editora.”(SILVEIRA apud GERALDO MARTINS, 2016).

As reuniões que ocorriam na livraria, tal como as festas na casa do edi-

tor, retratam bem as relações sociais do período, em que os vínculos afetivos 

e os encontros informais serviam, muitas vezes, de alavanca para a inserção no 

mercado editorial. Não por acaso, grandes personalidades que viveram o “clima 

Martins” colaboraram com a editora, publicando suas obras, fazendo traduções, 

ilustrações e outros trabalhos; mas, também, outros que frequentavam as reuni-

ões e festas da Martins não tiveram uma colaboração direta, de qualquer modo 

havia uma influência intelectual, que ressonava no catálogo da editora.

Em 25 de julho de 1952, é publicada uma reportagem no jornal Folha da 

Noite, com o título “Em casa do editor Martins”, a qual é transcrita, em parte, aqui: 

Já se vão tornando clássicas, por assim dizer, as recepções oferecidas por José de 

Barros Martins e senhora ao nosso mundo intelectual e artístico. E isso porque 

realmente constituem um acontecimento. A bela residência da rua Abílio Soares 

consegue congraçar as mais variadas tendências literárias, políticas, artísticas e 

humanas na mesma espontânea e contagiosa alegria, na mesma fraternal cordia-

lidade (...) A noite decorreu num ambiente quase existencialista (no sentido de 

Saint-Germain-des-Prés), desta vez ainda contando com a inesperada colabora-

ção de Dorival Caymmi, o incomparável intérprete do cancioneiro da Bahia. Lá 

estiveram: Hernani Campos Seabra e sra., Brasil Brandeschi, Ariel Lima de Faria 

e sra., Sérgio Buarque de Holanda, Jorge Amado, Paulo Mendes de Almeida e 

sra., Menotti del Picchia, Raimundo de Meneses e filho, Sérgio Milliet, Mário 

da Silva Brito, Mário Donato e sra., Artur Neves, Nelson e Pola Resende, João 

Acioli, Antonieta Dias de Morais, Jaime Adour da Câmara, Helena Silveira, Jamil 

Almansur Haddad, Flávio de Carvalho, José Geraldo Vieira, Oswald de Andrade 

Filho, Maria de Lourdes Teixeira, Abguar Bastos, Hideo Onaga, Dulce Carnei-

ro, Mauro Alencar e sra., além de outras pessoas. (Maria Amália, Folha da Noite, 

25/07/1952).

Junto à reportagem, fotos do jantar oferecido na casa de Martins evidenciam 

a presença de pessoas ilustres e registram o clima descontraído dos encontros 

(Figura 1.4.1). Alguns fatos confirmam o prestígio do ambiente criado pela 

Martins e a relevância deste contexto social que a editora instaurou na capital 

paulista. Certa vez, como relata Silveira, Jorge Amado, um dos autores mais im-

portantes por muito tempo do catálogo da Martins e amigo próximo do editor, 

ao receber Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre em São Paulo os levou para 

almoçar na casa de Martins (MARTINS, 2017). Antonio Candido, ao lembrar 
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dos encontros com o editor, descreve o dia em que foi a uma recepção na casa de 

Martins. Foi em 1952, por conta de um Congresso Paulista de Escritores. Oswald 

de Andrade estava presente e já bem abatido (em pouco tempo faleceu). O crítico, 

lembra de uma fotografia daquele evento (Figura 1.4.2). 

Nela, aparece Oswald “em primeiro plano, meio de lado e, num sofá for-

mando um ângulo com a sua cadeira, o menino José Antônio, filho dos anfitriões, 

José Lins do Rego, Mário Neme e eu, risonhos, de certo porque Oswald soltara 

uma das dele (...)”, e relembra como “Martins deve ter sido o único editor da-

quele tempo em São Paulo a ter cultivado uma certa sociabilidade literária, graças 

a sua cordialidade e seu temperamento acolhedor” (CANDIDO, 2012, p. 191).

Figura 1.4.1 Da esquerda para 
direita, em sentido horário  
(de acordo com as legendas  
da reportagem): Sr. João Acioli, 
sra. Mauro

  
Alencar. dr. Flávio 

de Carvalho, da. Marianinha 
Seabra, sr. Brasil Bandecchi  
e sr. José de Barros Martins; 
segunda foto (em cima, à 
direita): Jorge Amado, sr. 
Dorival Caymmi, da. Maria 
de Lurdes Teixeira e sr. Hideo 
Onaga; (embaixo, à direita): 
Dna. Edite de Barros Martins, 
entre os srs. Paulo Mendes de 
Almeida e Menotti Del Picchia; 
(embaixo, à esquerda): Sr. Jamil 
Almansur Haddad, sra. Helena 
Silveira, sr. Mário da Silva Brito 
e sra. Mário Donato. Fonte: 
Acervo pessoal José Fernando 
de Barros Martins.

Figura 1.4.2 
Oswald de Andrade, 
José Antônio de 
Barros Martins, José 
Lins do Rego, Antonio 
Candido e Mário 
Neme, na casa de 
José de Barros 
Martins, em 1954. 
Fonte: Acervo pessoal 
José Fernando de 
Barros Martins.
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José Fernando Martins, que testemunhou desde pequeno as reuniões em 

sua casa e na editora, afirma que a “casa” Martins foi “um espaço que funcionou 

como microcosmo da inteligência e da cultura daquele momento. E que não se 

limitou nunca a seus editados.” (MARTINS, 2012, p. 185).

Gustavo Sorá faz uma observação pertinente sobre esse movimento de 

editora com caráter de “casa” e o perfil dos frequentadores que eram recebidos 

nas editoras de José de Barros Martins e José Olympio:

Não seria adequado falar de um grupo de intelectuais da Casa Martins, como no 

caso da José Olympio, na medida em que os autores mencionados dispunham 

de um volume e variedade de capitais muito maiores que os romancistas do 

Nordeste. Além de as traduções e o trabalho de conselheiros culturais terem 

sido depositados na mencionada rede local de produtores culturais, Martins não 

precisava “oferecer trabalho” aos já bem inseridos modernistas de 1920, ou aos 

qualificados membros das instituições de alta cultura da cidade, à diferença do 

relacionamento entre autores da Livraria José Olympio, como Graciliano Ramos 

ou Raquel de Queirós. Os intelectuais de seu entorno já dispunham de capitais 

de autoridade antes da fundação da editora, razão pela qual o editor canalizou 

programas editoriais certamente muito mais bem pensados, que dispensavam o 

árduo mecanismo de negociação e ajuste livro a livro, como observamos entre 

romancistas ou ensaístas da década de 1930 e José Olympio. Por sua vez, “casa” 

para Martins foi a própria moradia, onde concentrava o eixo motor das experi-

ências sociais e de alianças. (SORÁ, 2010, p. 367)

Portanto, como indica Sorá, o projeto da Martins se apoiou em elites lo-

cais, que haviam readquirido notoriedade em função do sucesso dos projetos 

de mecenato cultural e privado na década de 1930, e também, nos intelectuais 

impulsionados pela cena cultural do país por meio das instituições de ensino 

superior de São Paulo (SORÁ, 2010, p. 377). 

A importância da Livraria Martins Editora no mercado editorial brasileiro 

dos anos de 1940-1950 se deve não apenas ao seu catálogo (que foi marcado 

por obras de referência para a literatura, crítica, filosofia, sociologia e tantas 

outras da área das ciências humanas), como também aos seus ideais e espaço de 

sociabilidade para os intelectuais e agentes da cultura da época. Num período 

em que o mercado do livro estava em ascensão e o aumento do público leitor 

era notável, a editora soube aproveitar o momento e implantar um modelo 

editorial viável e autônomo (sem auxílio ou controle do governo), em sintonia 

com o pensamento político e cultural da época. 





Capítulo 2.
A coleção Biblioteca 

de Literatura 
Brasileira
s
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2.1. O conceito editorial da coleção

Entre os anos de 1941 e 1955 a Livraria Martins Editora publicou a coleção 

Biblioteca de Literatura Brasileira. Neste período foram lançados 15 títulos, os 

quais, posteriormente, foram reeditados e vendidos em conjunto, num forma-

to de edições colecionáveis. Em aspectos gerais, a coleção BLB se define por: 

publicar autores canônicos da literatura brasileira, ou seja, escritores consagra-

dos pelo público e crítica, com introduções de estudiosos renomados; ter seus 

exemplares ilustrados por grandes nomes da arte brasileira ou ilustradores (ar-

tistas que despontavam na época como ilustradores de livros); e, por fim, confe-

rir tratamento gráfico especial aos livros, com boa impressão tipográfica e papel 

de qualidade.

A coleção foi lançada durante um período em que o setor livreiro no 

Brasil estava em franca expansão. Com a taxa de câmbio desfavorável para im-

portação – resultado da desvalorização da moeda brasileira após a queda das 

exportações de café –, somado aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, que 

dificultaram a importação de livros e insumos gráficos, e o aumento no índice 

de alfabetização após as reformas no ensino implantadas no governo de Getúlio 

Vargas, o mercado editorial foi beneficiado e criaram-se condições para que as 

produções de livro em território nacional se tornassem viáveis.6

Não apenas questões econômicas favoráveis foram decisivas para a con-

cepção e interesse por parte do editor José de Barros Martins em publicar a cole-

ção BLB. Também a demanda por textos e obras que retratassem ou explicassem 

o Brasil passou a refletir o sentimento nacionalista que dominava os anos de 

1940 e 1950. A tríade composta por textos clássicos da literatura brasileira (afa-

mados e conhecidos pelo público), prefácios (escritos por grandes intelectuais 

e críticos do período) e ilustrações (feitas por artistas modernistas de renome) 

se torna um exemplo representativo da necessidade em traduzir no objeto livro 

o sentimento de brasilidade da época. 

6. Segundo Fernando Paixão, “São Paulo já era o maior centro industrial da América Latina e um dos 
maiores parques gráficos do Ocidente. Ainda neste momento, 70% da produção editorial estava no 
Rio de Janeiro, mas grande parte dela era impressa em São Paulo. O número de editoras em atividade 
no país cresceu quase 50% entre os anos de 1936 e 1944. O número de títulos e de exemplares 
publicados quadruplicou entre 1930-1950. No meio do século, o Brasil já produzia 4 mil títulos e 
aproximadamente 20 milhões de exemplares por ano”. (PAIXÃO, 1996, pp. 80-81).
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O título da coleção, “Biblioteca de Literatura Brasileira”, antecipa ques-

tões pertinentes ao conceito editorial da coleção. O termo “biblioteca” remete a 

práticas editorais que remontam à tradição francesa do século XIX, as quais, de 

acordo com a pesquisadora e professora Ana Utsch, sofreram diferentes trans-

formações – a partir do aumento vertiginoso da produção editorial do período 

–, que motivaram novas formas de produção, difusão e circulação dos livros. De 

acordo com Utsch:

É necessário lembrar que no séc. XIX as noções de “coleções de livros”, de 

“biblioteca” e de “livraria” se sobrepõem em diferentes práticas. A bibliote-

ca é carregada por um significado editorial traduzido pela constituição de sé-

ries de livros anunciadas e comercializadas pelos editores. Estas séries – que se 

constituem o que nós conhecemos hoje por “coleção editorial” tinham a sua 

identidade, e muitas vezes sua aparente coerência textual, pautada na relação 

estabelecida entre a escolha do formato, dos elementos materiais e da hierarquia 

de preços. (UTSCH, 2015, p. 60).

Portanto, a palavra “biblioteca” carrega outros significados que vão além 

da etimologia restrita à coleção de livros, tal como a consideramos hoje. José de 

Barros Martins se apropria de um termo da tradição histórica das edições fran-

cesas do século XIX (edições, por sinal, tão caras ao editor, como vimos no capí-

tulo anterior) e já no nome da “Biblioteca de Literatura Brasileira” percebemos 

significados simbólicos que fazem parte do conceito editorial da coleção e, prin-

cipalmente, da maneira como ela se constitui como uma “coleção editorial”. 

O conceito de publicação que a editora adotou, em certa medida, dialoga 

com práticas e a apropriação dada ao objeto livro que tem como maior referên-

cia as edições francesas do século XIX. Utsch esclarece que no contexto editorial 

francês “a materialidade do impresso ganha uma dimensão inédita”, uma vez 

que “o livro se transforma em uma coleção de objetos variados fundada na 

sobreposição e na justaposição de elementos textuais e visuais extremamente 

diversos: gravura, autógrafos, cartas, cores, encadernações, textos, etc.” (UTSCH, 

2015, p. 59). Ao nos debruçarmos sobre a BLB, vemos o quanto dessas refe-

rências de ordem conceitual e material estão presentes nos livros da coleção da 

Martins, principalmente nos títulos publicados na década de 1940.  

É importante ressaltar que a coleção se inicia com uma proposta de atin-

gir públicos diversificados, uma vez que uma pequena parte dos exemplares de  

uma mesma tiragem recebia tratamento diferenciado, as chamadas “edições  

de luxo” ou “edições especiais”, feitas à parte da tiragem total e vendidas por 

um valor bem mais alto que as “edições comuns”, como veremos adiante. Nas 

edições de menor quantidade (hoje mais raras), destinadas a um público seleto, 
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são identificadas variações de ordem material, tais como: papel de melhor qua-

lidade, autógrafo do editor ou autor, inserção de desenho original. O restante da 

tiragem, sem tais variações, era destinado ao público em geral. 

O conceito editorial da coleção de atingir públicos diversificados a partir 

das atribuições simbólicas e marcas de distinções, tem sua gênese no modelo 

editorial francês do século XIX, adaptada ao período e às condições do mercado 

editorial e industrial brasileiro dos anos 1940. 

No entanto, a partir da década seguinte, 1950, os volumes publicados pela 

coleção adotam outros parâmetros gráficos e editorias e a BLB abole qualquer 

marca de distinção, eliminando as chamadas “edições especiais”, priorizando a 

produção para um público mais amplo, com uma identidade visual ainda mais 

padronizada, condizente com as condições econômicas de produção de livros 

feitos em larga escala do período. 

A Tabela 2.1.1, na próxima página, reúne os títulos que constam dos volu-

mes, os nomes dos agentes sociais (autores, prefaciadores e ilustradores), e o ano 

em que as obras foram publicadas. A ordem dos volumes (listada na primeira 

coluna da tabela) foi feita a partir do cotejo das informações sobre as datas de 

publicação que constam no colofão de cada título, uma vez que a editora não 

estabeleceu um padrão na sequência numérica dos volumes de acordo com a or-

dem cronológica de publicação. De modo que foi no âmbito desta pesquisa que 

conseguimos reorganizar os 15 volumes dando uma sequência numérica lógica 

e ordenada a partir da data de publicação das obras. 

O fato de a editora não controlar a numeração dos volumes impressa nos 

livros dificultou o levantamento inicial deste trabalho no que tange à quantidade 

de títulos e à constituição do corpus. Até o volume IX, Os Escravos, de 1944, a edi-

tora imprime na capa o número do volume de acordo com a data de publicação. 

Após este período, com O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro, publicado em 1952, 

que seria o volume X da coleção, a editora o identifica na capa como sendo o 

volume V e na sequência há uma sucessão de números de volumes desencontra-

dos. Ocorre, por exemplo, que tanto Casa Velha (1944) como A Moreninha (1952)

ostentaram na capa o número VII. O mesmo ocorre com Os Escravos (1947) e O 

Cortiço (1953): ambos tem o mesmo número IX na capa. Depois de identificados 

todos os volumes, como se verá na Figura 2.1.1, foi feita uma revisão dos títulos 

a partir das reedições que a editora fez na década de 1950 e só assim consegui-

mos obter um conjunto coeso e completo (Tabela 2.1.1). 
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Com relação ao aspecto visual da coleção, iremos apresentar aqui, sucin-

tamente, alguns padrões do design que reafirmam o conceito editorial da BLB. 

No entanto, não será feita uma análise gráfica específica dos elementos esté-

ticos-formais e dos elementos técnicos-formais (VILLAS-BOAS, 2009), algo 

que deixaremos para fazer em detalhe no capítulo 3. A intensão aqui é mostrar 

como, de imediato, identificamos na coleção um padrão gráfico que traduz 

visualmente o conceito editorial da coleção e como o projeto gráfico variou de 

acordo com a data de publicação – tornando os volumes publicados na década 

de 1940 e os publicados nos anos de 1950, em alguns aspectos, diferentes.  

Comecemos pela capa, cujo design padroniza as edições e reafirma visu-

almente o caráter de conjunto das obras. A estética da capa assemelha-se a uma 

folha de rosto, em que os elementos verbais7 (nome da coleção, número do 

volume, nome do autor, título da obra, nome da editora e local) estão centra-

           
VOL. TíTuLO AuTOr

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Memórias de um Sargento de Milícias

Iracema

Noite na Taverna e Macário

Reflexões sobre a Vaidade dos Homens

Vida e Morte do Bandeirante

Marília de Dirceu

Casa Velha

Urupês

Os Escravos

O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro

A Moreninha

Poesias

Lourenço: Crônica Pernambucana

O Cortiço

As Primaveras

Manuel Antônio de Almeida

José de Alencar

Álvares de Azevedo

Matias Aires

Alcântara Machado

Tomás Antônio Gonzaga

Machado de Assis

Monteiro Lobato

Castro Alves

Bernardo Guimarães

Joaquim Manoel de Macedo

Fagundes Varela

Franklin Távora

Aluísio Azevedo

Casimiro de Abreu
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lizados na página, dispostos numa sequência de leitura (de cima para baixo, da 

esquerda para direita) e diferenciados hierarquicamente em função do peso e 

do corpo das letras (Figura 2.1.1).

O elemento pictórico presente nas capas é sempre o mesmo: o símbolo 

da coleção BLB, desenhado por J. Wasth Rodrigues, artista que como vimos an-

7. Usaremos neste tópico os termos definidos para a linguagem gráfica verbais, pictóricos e esquemáticos, 
identificados no método proposto por Michael Twyman (1979). O autor sugere que a linguagem – 
entendida pelos linguistas como “falada e escrita” –, seja interpretada no âmbito do Design Gráfico 
como verbal e pictórica, e propõe um método de análise do objeto gráfico a partir de situações mais 
comuns de comunicação, como a audição ou a visão. Neste sentido, a linguagem visual é a represen-
tação gráfica da linguagem falada (auditiva) que pode ser gráfica e não-gráfica. Aqui nos interessa o 
sentido atribuído por Twyman à linguagem gráfica. Ao ser caracterizada por verbal se entende que é a 
representação gráfica da fala que pode ser tipográfica ou escrita à mão; por pictórica se entende que é 
a produção de imagens feitas artificialmente e que remetem à aparência ou à estrutura de algo real 
ou imaginado; por esquemática se entende que é a representação de formas gráficas que não incluem 
palavras, números ou imagens pictóricas. (MARTINS, LIMA, E., LIMA, G., 2015, pp. 942-943).

Tabela 2.1.1 
Lista que reúne 
os volumes, autores, 
críticos, artistas e 
datas das primeiras 
publicações da BLB.  

           
inTrOduçãO iLusTrAdOr AnO

Manuel Antônio de Almeida

José de Alencar

Álvares de Azevedo

Matias Aires

Alcântara Machado

Tomás Antônio Gonzaga

Machado de Assis

Monteiro Lobato

Castro Alves

Bernardo Guimarães

Joaquim Manoel de Macedo

Fagundes Varela

Franklin Távora

Aluísio Azevedo

Casimiro de Abreu

Mário de Andrade

Guilherme de Almeida

Edgar Cavalheiro

Alceu Amoroso Lima

Sérgio Milliet

Afonso A. de M. Franco

Lúcia Miguel Pereira

Edgard Cavalheiro

Oliveira Ribeiro Neto

Jamil S. Haddad

Antonio Candido

Edgard Cavalheiro

Aníbal Fernandes

Sérgio Milliet

Domingos C.da Silva

F. Acquarone

Anita Malfatti

Di Cavalcanti

Tomás Santa Rosa

J. Wasth Rodrigues

Alberto da V. Guignard

Tomás Santa Rosa

Paim

Clóvis Graciano

Darcy Penteado

Tarsila do Amaral

Darcy Penteado

Aldemir Martins

Manoel Martins 

Maria Leontina Franco

1941

1941

1941

1942

1943

1944

1944

1944

1947

1952

1952

1953

1953

1953

1955
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teriormente também foi o responsável pela identidade (símbolo) da editora. No 

desenho (Figura 2.1.2) vemos um casal recostado numa árvore frondosa, com 

um casario ao fundo. A moça sentada está lendo e o rapaz em pé acompanha a 

leitura. De acordo com depoimento de Ubiratan Machado: “A principal caracte-

rística da capa é a sobriedade, realçada pela discreta vinheta, desenho de Wasth 

Rodrigues, de concepção um tanto romântica, bem ajustada a uma coleção na 

qual predominam livros do romantismo”8. 

A assinatura do artista J. Wasth Rodrigues é o registro de autoria do artista, 

mas para além disso, este elemento verbal transfere à ilustração o prestígio de 

obras de arte assinadas (como por exemplo se faz nas gravuras) e embute na 

imagem uma condição mais singular. 

Na quarta-capa de todos os livros da coleção vemos impressa a identida-

de da editora e em alguns volumes também há indicação da gráfica que fez a 

composição e impressão dos livros. Interessante notar que desde as publicações 

8. MACHADO, 2018. Entrevista feita por e-mail, em 28/12/2018 com Ubiratan Machado. Jornalista, 
tradutor, ensaísta, biógrafo, tem vinte livros publicados, entre os quais A Capa do Livro Brasileiro 1820- 
-1950 (2017), Pequeno Guia Histórico das Livraria Brasileiras (2008), Bibliografia Machadiana: 1959-2003 (2005), 
A Etiqueta de livros no Brasil: Subsídios para uma História das Livrarias Brasileiras (2003) e A Vida Literária no Brasil durante 
o Romantismo (2001).

Figura 2.1.1 
Capas dos 15 
volumes da BLB 
publicados entre 
1941-1955. De cima 
para baixo, os nove 
primeiros títulos 
(de Memórias de um 
Sargento de Milícias até 
Os Escravos) são os 
volumes que fizeram 
distinções (edições 
especiais versus 
edições comuns) 
dentro de uma 
mesma tiragem. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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de livros de literatura, produzidos no Brasil, na década de 1920, este recurso de 

imprimir uma pequena ilustração (centralizada no meio da página), como se 

fosse uma vinheta encerrando a publicação, é usado também como reforço da 

marca da editora (LIMA, 1985, p. 162) (Figura 2.1.3).

Para além de reforçar a marca da editora, José de Barros Martins se apro-

pria de uma prática que tem na gravação de emblemas e brasões “a mais alta tra-

dição da encadernação nobiliária, herdeira dos usos aristocráticos do livro” e da 

bibliofilia (UTSCH, 2015, p. 61), prática que foi adotada em edições francesas 

do século XIX para singularizar as encadernações oferecidas pelo próprio edi-

tor, como fez Léon Curmer (1801-1870), livreiro e editor francês. No entanto, 

Figura 2.1.2 
Identidade (símbolo) 
da coleção, único 
elemento pictórico 
da capa. No detalhe 
(à direita), a assinatura 
de J. Wasth Rodrigues. 
Fonte: Acervo pessoal 
da autora.

Figura 2.1.3 
Quarta-capa dos
livros da BLB. 
No centro  está 
localizado o símbolo 
da editora. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Figura 2.1.4 
Imagem dos cadernos 
fechados, livro intonso 
(sem refile), vol. VIII, 
Urupês, de 1944. 
Fonte: Biblioteca 
Brasiliana Guita e 
José Mindlin da USP.

Martins faz uso da tradição do livro – de personalizar ou singularizar a edição 

por meio de emblemas – para enfatizar a marca comercial da editora, tanto com 

a impressão do desenho da coleção na capa quanto com o símbolo da editora 

impressa na quarta-capa. 

A encadernação, considerada um dos elementos de maior sofisticação dos li-

vros, não é um elemento de destaque nas primeiras edições da coleção. Os volumes 

adotam a brochura (capa flexível), costurados em cadernos de dezesseis páginas e 

sem refile (Figura 2.1.4). Durante a pesquisa encontramos exemplares cujos ca-

dernos não haviam sido abertos, os chamados livros intonsos, aqueles que não foram 

aparados e que precisam ser abertos com um corta-papel (PORTA, 1958, p. 214). 

Após a publicação das primeiras edições da coleção, as reedições que fo-

ram feitas e comercializadas, a partir de 1955, ficaram todas padronizadas no 

formato 14x21,5cm, encadernadas em capa dura vermelha, lombadas arredon-

dadas, impressão em baixo relevo nas capas e em dourado nas lombadas. As 

guardas também foram personalizadas com o símbolo da editora (Figura 2.1.5). 

Este novo aspecto gráfico dos livros da coleção foi resultado das tendências do 

mercado editorial da época na comercialização de coleções completas, cujos 

volumes eram vendidos em conjunto e padronizados para otimizar os processos 

de produção, além de criar uma identidade visual de fácil reconhecimento para 

o público. Várias editoras adotaram esta prática de venda, dentre elas: José Olym-

pio, Companhia Editora Nacional e Editora Livraria do Globo. 

O depoimento do editor Cláudio Giordano acerca das mudanças da cole-

ção nos anos de 1940 e 1950, contribui neste trabalho para um visão crítica do 

conceito da coleção: 
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9. Entrevista feita na Tipografia Quelônio, em São Paulo, em 27/12/2018, com Cláudio Giorda-
no, editor e tradutor, e amigo do livro, título recebido com o 1º Prêmio Amigo do Livro criado 
pelo Nele – Núcleo do Estudo do Livro e da Edição – , que homenageia profissionais que con-
tribuem para o desenvolvimento do livro e da editoração no Brasil. Nos anos de 1990 fundou 
a Editora Giordano e, em 1999, a Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes. É autor de O Tempo 
e o Vinho – Recreações Vinárias (2012), Apontamentos de Leituras (2015). Recebeu Prêmio Jabuti (1999) 
pela tradução e edição de Tirant lo Blanc. Produziu ainda muitas edições artesanais e fora do co-
mércio em parceria com o Atelier Além do Livro, oficina de restauro e encadernação.

Figura 2.1.5 
Reedição da Coleção 
BLB, publicada na 
década de 1950 em 
diante, em capa dura. 
Fonte: Acervo pessoal 
da autora.

Não lembro de ter havido coleção cujo propósito inicial era apresentar uma pro-

dução de arte para públicos diferenciados, ou seja, ao mesmo tempo para cole-

cionador e para aquele que tem bom gosto e não é propriamente colecionador.9 

Para Giordano, o mérito da coleção se deu na década de 1940, ao criar um 

modelo de edição capaz de atender públicos diferentes e por meio das marcas 

de distinção imprimir a sua originalidade. Entretanto, as mudanças que ocorrem 

nos livros da BLB publicados na década de 1950 “desnorteiam o leitor”, pois 

não adotam os mesmos critérios conceituais da década anterior e “fragilizam” 

a coleção. A intensão, segundo ele, de se beneficiar da originalidade dos anos 

anteriores, mas fazendo mudanças que não mantêm o mesmo padrão editorial e 

gráfico, ainda  sob o rótulo de “Biblioteca de Literatura Brasileira” é um aspecto 

crítico para a coleção (GIORDANO, 2019).

2.2 O singular na coleção: as edições especiais 

O design gráfico da coleção BLB e o “apuro gráfico”, como eram qualifi-

cadas as obras da Martins no período, eram fatores de grande importância para o 

editor. O gosto pelo livro bem feito se deve, dentre outras razões, ao fato de José 

de Barros Martins ter tido muito contato com as edições de luxo que importava. 

Segundo depoimento de José Fernando de Barros Martins: 
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O contato com os amigos bibliófilos, Antão de Moraes, Hernani Campos Seabra, 

José Mindlin e tantos outros, que tinham o gosto pela literatura e pelo objeto 

físico livro, e os requintes dos livros que importava da França e da Inglaterra, 

antes da Segunda Guerra, influenciaram e marcaram a maneira de José de Barros 

Martins fazer livros.10

Acerca do aspecto gráfico da coleção e suas possíveis influências, Ubiratan 

Machado deu o seguinte depoimento (informação pessoal) para esta pesquisa:

Pode ter havido influência francesa na concepção da capa e até mesmo na edi-

ção, como um todo, mas na época o livro brasileiro já tinha características pró-

prias, fortes o suficiente para absorver influências, sem deixar de ser brasileiro. 

Se há influência francesa é na gênese de se criar uma coleção de “livros de arte”. 

Não era uma exclusividade da Martins. No início dos anos 1940 desabrochou 

entre nós o gosto por edições de arte, inspiradas sobretudo no que se fazia na 

França. Em 1941, Mário de Andrade projetou uma sociedade para o lançamento 

de edições especiais, com ilustrações de artistas famosos, que pouco durou. A 

coleção da Martins é do mesmo ano, alimentando a hipótese de que a ideia 

tivesse surgido, ou se divulgado, no ambiente literário paulistano. No ano se-

guinte, 1942, surge a requintada Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. As 

“edições de luxo” da Biblioteca de Literatura Brasileira não ficam muito a dever 

à coleção carioca, segundo o meu  gosto pessoal.11

Podemos considerar as edição especiais da coleção BLB um diferencial na 

época. Mesmo que a coleção não tenha sido um caso isolado, como menciona 

Ubiratan Machado, ela contribuiu para um modelo de edição inspirado nas edi-

ções de arte e valorizado pelo “ambiente literário paulistano” do período. Ao 

pensarmos que parte dos agentes que participaram da coleção BLB como Mário 

de Andrade, que fez um texto crítico para a coleção, como os artistas Di Cavalcan-

ti, Tomás Santa Rosa e Aldemir Martins, que ilustraram alguns volumes da coleção 

e que também fizeram desenhos para obras da Sociedade dos Cem Bibliófilos 

do Brasil, fica evidente como essas relações se transpassaram e impulsionaram o 

mercado editorial, valorizando a qualidade gráfica dos livros do período não ape-

nas na Martins, mas também em outras editoras, como a José Olympio, e em ini-

ciativas editoriais diferenciadas, como a Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. 

Outro aspecto significativo da coleção são as tiragens especiais12, também 

denominadas pela editora como “edição especial” e “edição de luxo”, as quais 

se diferenciavam das “edições comuns”. Nesta pesquisa optou-se por utilizar 

10. MARTINS, 2013. Entrevista concedida por José Fernando de Barros Martins, realizada em 
seu escritório na TV Cultura em São Paulo, em 16/10/2013. 

11. MACHADO, 2018.
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tanto no título quanto nas referências às tiragens especiais o termo “edição 

especial” 13, uma vez que ele é recorrente nas “justificações de tiragens” encon-

tradas nos livros da Martins analisados para este trabalho, como também pelo 

fato de, atualmente, as editoras ainda fazerem uso corrente deste termo ao se 

referirem aos livros de características semelhantes. 

Como mencionado anteriormente, as edições especiais fizeram parte dos 

livros publicados na coleção BLB somente na década de 1940 e se diferencia-

vam dentro de uma mesma tiragem pelo acabamento gráfico. Com a finalidade 

fazer um levantamento das edições especiais e investigar como se davam tais 

distinções nos livros da coleção BLB, quais critérios gráficos e editoriais foram 

adotados, qual a finalidade dessa divisão (edição especial versus edição comum) 

em termos comerciais e, por último, para qual público-leitor elas se destina-

vam, neste tópico iremos analisar apenas os livros em que houve tal diferencia-

ção. Somam um total de nove títulos, publicados entre 1941 e 1947. São eles: 

Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antonio de Almeida, ilustrado por 

F. Acquarone; Iracema, de José de Alencar, Ilustrado por Anita Malfatti; Noite na 

Taverna e Macário, de Álvares de Azevedo, ilustrado por Di Cavalcanti; Reflexões sobre 

a Vaidade dos Homens, de Matias Aires, ilustrado por Tomás Santa Rosa; Vida e Morte 

do Bandeirante, de Alcântara Machado, ilustrado por J. Wasth Rodrigues; Marília 

de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, ilustrado por Alberto da Veiga Guignard; 

Casa Velha, de Machado de Assis, ilustrado por Tomás Santa Rosa; Urupês, de Mon-

teiro Lobato, ilustrado por Paim; e, por último, Os Escravos, de Castro Alves, ilus-

trado por Clóvis Graciano.

De acordo com o verbete “edição especial”, do Dicionário do livro, de autoria 

de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão, temos a seguinte definição: 

Diz-se da edição de uma obra clássica ou das obras de um autor clássico reim-

pressa com outro formato, compreendendo por vezes uma introdução, notas, 

12. O termo “tiragens especiais” será adotado neste trabalho de acordo com a definição do ver-
bete encontrado no Dicionário do Livro: parte de uma tiragem normal, executada em bom papel, 
com numeração própria, muitas vezes com a assinatura do autor e na qual consta o número total 
de exemplares desta tiragem. (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 704).

13. Vale ressaltar que “nada é mais confuso do que o uso da palavra edição, que pode estender-se 
a todos os exemplares de uma obra produzidos por um mesmo editor (a edição Michel Levy de 
Madame Bovary), mesmo que o texto tenha sido modificado várias vezes na hora das reimpres-
sões, ou limitar-se, como os editores gostam às vezes de fazer por razões publicitárias, a cada 
série de mil, ou quinhentos exemplares da mesma tiragem. Tecnicamente, os únicos termos 
precisos são os de composição e tiragem, ou de impressão. Com uma mesma composição tipográfica, 
pode-se fazer, salvo desgaste, um número indefinido de tiragens, e portanto, de séries de exem-
plares em princípio idênticos. Mas cada tiragem pode ser o momento de correções de detalhe, 
e a época clássica não se privava até mesmo de correções no curso da tiragem, as quais introdu-
ziam diferenças de texto dentro de uma mesma série”. (GENETTE, 2009, p. 36).
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apêndices, ilustrações e apresentando com frequência um novo título · diz-se 

de uma edição que se distingue da edição vulgar, quer pela qualidade do papel 

e da encadernação, quer pela adição de ilustrações; edição extra; edição extra-

ordinária · número extra ou aumentado de uma publicação periódica ou outra 

dedicado a determinado assunto, cidade, país, região ou editado quando de um 

aniversário, Natal, etc.; número especial. (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 267).

Neste sentindo, a coleção BLB, lançada na década de 1940, contempla 

a maioria dos aspectos de “edição especial”, definidos acima, ao publicar os 

autores clássicos da literatura brasileira, com textos introdutórios de críticos de 

renome e ilustrações de artistas modernistas, em tiragens que faziam a seguinte 

distinção: de uma tiragem total de 2.120 exemplares, os 120 primeiros núme-

ros eram impressos com papel especial, poderiam conter uma gravura original, 

uma “suíte” em sépia com a reprodução de todas as ilustrações ao final do livro 

e, também, a assinatura do autor (caso estivesse vivo) ou do editor José de Bar-

ros Martins. A tiragem limitada era comercializada e vendida a 40$000. Preço 

bem mais alto que o aplicado para o restante da tiragem, denominado “edição 

comum”, que era vendida por valores que variavam entre 15$000 a 20$000, 

em moeda da época (HALLEWELL, 2005, p. 503). Esses valores, convertidos 

aproximadamente para a moeda atual, ficariam em torno de R$ 67,50 (valor 

mais baixo da edição comum) até R$ 180,00 (valor da edição especial)14.

Segundo, Gérard Genette, as tiragens de “luxo” de uma edição se cons-

tituem a partir da escolha do papel. Para o autor, enquanto a composição tipo-

gráfica da obra é a materialização do texto, o papel é tão-somente um suporte 

dessa materialização. A variação do papel numa mesma tiragem representa, ob-

jetivamente, diferenças de ordem estética (qualidade do papel e da impressão), 

econômica (valor de mercado de um exemplar) e, às vezes material (maior ou 

menor longevidade). Mas, serve também, e talvez acima de tudo, para motivar 

uma diferença simbólica capital, que diz respeito ao caráter limitado dessas tira-

gens (GENETTE, 2009, pp. 36-37). A partir desse ponto de vista, o livro em edi-

ção especial e limitada adquire status de raro, atribuído de antemão pelo editor, 

que o produz já com o intuito de torná-lo objeto desejado por colecionadores, 

bibliófilos e leitores, que por meio dos livros e do circuito literário buscam se 

diferenciar em “disputas de distinção, ampliando os usos e significados possí-

veis do objeto-livro” (SORÁ, 2010, p. 370). 

14. O decreto-lei nº 4.791, de 5 de outubro de 1942, institui o Cruzeiro como unidade mone-
tária brasileira. Para termos uma referência desses valores convertidos nos dias atuais, pesqui-
samos o valor do quilo do feijão, publicado em jornais da época, e o correspondente do valor 
do quilo do feijão hoje (fevereiro de 2019). Optamos pelo feijão para fazer tal conversão, uma 
vez que é um dos insumos mais correntes e de grande consumo no Brasil e não costuma oscilar 
tanto seus valores em comparação ao café. 
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Francisco de Assis Barbosa, historiador e jornalista que acompanhou de 

perto a produção da Livraria Martins Editora, nos fornece um testemunho da re-

cepção das edições especiais produzidas por José de Barros Martins no período: 

O livro de luxo é, no Brasil, uma novidade. As pequenas tiragens com as indi-

cações “desta obra foram tirados 25 exemplares em papel especial para biblió-

filos, marcados com as letras de A a Z”, só há muito pouco tempo estão sendo 

feitas com certa regularidade pelas nossas casas editoras. Compreende-se o fato. 

É que antes da guerra não havia mercado para tal empresa. [...] As edições de 

luxo que começam a aparecer com frequência indicam desde já que o negócio 

não é dos piores. Pelo menos, há quem compre livros de duzentos, quinhentos 

e mil cruzeiros. Um jovem livreiro paulista percebeu logo no início de sua 

atividade de editor, o clima psicológico do mercado, com o lançamento dos 

primeiros volumes da excelente Biblioteca Histórica Brasileira. Era um golpe 

de audácia. Até então, as edições de luxo só entravam nas cogitações de um ou 

outro intelectual requintado: um Aluísio de Castro, um Ronald de Carvalho, um 

Guilherme de Almeida, um Gilberto Freyre. O livreiro paulista soube aproveitar 

inteligentemente a experiência particular, num momento em que não sofreria a 

concorrência do livro estrangeiro. Não há dúvida de que José de Barros Martins 

abriu caminho para o surto das edições de luxo, em base comercial. (BARBOSA, 

1944, p. 315 apud SORÁ, 2010, p. 372).

Como vimos, o primeiro volume da coleção BLB foi lançado em 1941. 

Dois anos depois, em 1943, Castro Maya lançou o primeiro título da Socieda-

de dos Cem Bibliófilos do Brasil, publicações que segundo Chico Homem de 

Melo, representa “a maior iniciativa já feita no Brasil no campo dos livros de 

luxo” (MELO, RAMOS, 2011, p. 206). Há similaridades nas coleções de Maya 

e Martins. Tanto as edições da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil quanto 

a coleção BLB, como mencionamos anteriormente, contaram com ilustradores 

como Di Cavalcanti, Tomás Santa Rosa e Aldemir Martins; também em ambas 

foram publicadas obras de autores consagrados, como por exemplo, Machado e 

Assis e Castro Alves. 

É notável que na coleção de Maya a liberdade de projeto gráfico, varie-

dade de papel, acabamento e impressão dos livros teve maior experimentação 

e investimento. Todavia, enquanto a tiragem da coleção de Maya era destinada, 

exclusivamente, a um grupo seleto de bibliófilos – os sócios que financiavam a 

produção dos livros –, a coleção BLB estendia o alcance de edição especial para 

um público mais amplo, ou como nas palavras acima de Barbosa, publicava 

“edições de luxo em base comercial”. Essa iniciativa da BLB foi talvez a maior 

diferença entre as duas coleções e, possivelmente, a de maior importância cul-

tural da Martins: a de ter subsidiado com recursos da própria editora e comer-

cializado a preços acessíveis edições especiais aos leitores em geral.  
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Segundo Sorá, as grandes editoras do período, como a Companhia Edi-

tora Nacional e a José Olympio, imitaram, anos mais tarde, o filão de luxo da 

brasiliana aberto por Martins. Os editores constataram a perda progressiva de 

prestígio dos formatos convencionais em que foram lançados e a baixa rentabi-

lidade econômica dos mesmos. No decorrer de 1940-1950, começaram a dar 

mais espaço a edições ricamente ilustradas, com papéis de melhor qualidade e 

em séries paralelas de grande formato (SORÁ, 2010, p. 375).

Diante desse fenômeno das edições de luxo lançadas no mercado editorial 

brasileiro, o poeta, tradutor e editor José Laurenio de Melo, um dos integrantes 

do coletivo O Gráfico Amador, fundado em Recife em 1954, ao manifestar-se 

a respeito do trabalho do grupo, defendia que seria necessário “destruir a per-

niciosa associação da ideia de beleza gráfica às edições de luxo, associação ali-

mentada no Brasil pelo equívoco de alguns editores e também pela esperteza de 

outros.”15 Esta declaração foi expressada no contexto de um manifesto, em que o 

grupo defendia a produção artesanal dos livros com apuro gráfico e aspectos se-

melhantes a edições de luxo, mas que não fossem limitadas a este tipo de edição. 

A declaração se mostra relevante ao debate do período de 1940-1950, tanto pelo 

fato de trazer à tona os limites e definições do que se entende por edição de luxo 

como, também, por evidenciar as reais intenções dos editores em usá-las como 

instrumento de prestígio e alavancar a rentabilidade das editoras, atingindo um 

público-leitor de alto poder aquisitivo. 

Quais foram as diferenças que marcaram a “edição especial” da “edição 

comum” na coleção? Neste tópico, passaremos agora a identificar essas mu-

danças de ordem formal e material. Entretanto, a análise gráfica específica dos 

elementos estéticos-formais dos livros da BLB será feita adiante, no capítulo 3. 

Um dos elementos que constituem peritexto editorial16 de uma obra é a “justi-

ficação de tiragem”, ou seja, é o aviso do editor sobre a composição material da 

obra (escolha do papel e composição tipográfica), além de informações especí-

ficas sobre a tiragem e o que mais for necessário ao avisar o leitor de quais parâ-

metros editoriais e gráficos deram forma de livro a um texto (GENETTE, 2009, p. 

35). O aviso ou justificação se localiza nas páginas iniciais do livro ou no colofão, 

uma das últimas páginas. No caso das edições da coleção BLB, a justificação de 

tiragem aparece no verso do olho, geralmente na segunda página do livro. 

15. MELO, José Laurenio.“O Gráfico Amador”, O Estado de S. Paulo, Suplemento Literário, 9 de 
dezembro de 1961, p. 4. apud CRENI, 2013, p. 18.

16. Genette denomina peritexto editorial como sendo toda a zona do peritexto que se encontra sob 
responsabilidade direta e principal (mas não exclusiva) do editor, ou talvez, de maneira mais 
abstrata porém com maior exatidão, da edição, isto é, do fato de um livro ser editado, e even-
tualmente reeditado, e proposto ao público sob uma ou várias apresentações mais ou menos 
diferentes. (GENETTE, 2009, p. 21).
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Figura 2.2.1 Justificação 
de tiragem de exemplares 
franceses das décadas de 
1920-1930, publicados 
pelas editoras Librairie de 
France e Éditions du Tria-
non, editoras cujos livros 
eram comercializados na 
Livraria Martins. 
Disponível em: https://
www.levyleiloeiro.com.
br/peca.asp?ID=163013 
(à esquerda) e https://
www.levyleiloeiro.
com.br/peca.asp?I-
D=152658&ctd=417&-
tot=&tipo= (à direita). 
Acesso em 20 dez 2017.

As edições francesas, importadas na época da Livraria Martins, também 

traziam esta informação no início da obra e fazia as diferenciações dos exempla-

res de uma mesma tiragem (Figura 2.2.1). 

A imagem reproduzida à esquerda é do exemplar de nº 1912 da obra 

Florilège des Conteurs Galants du XVIII Siècle, ilustrada por Adrien Bagarry, publicada 

pela Librairie de France, em 1932; do lado, à direita, o aviso de tiragem é do 

exemplar nº 95 da obra Boubouroche, de Georges Courteline, ilustrada por Joseph 

Hémard, publicada pela Éditions du Trianon, em 1929.

As informações contidas nas duas imagens evidenciam a importância do 

papel como elemento de diferenciação dos exemplares, atribuindo a eles maior 

ou menor valor. O melhor papel, portanto, é usado na impressão dos primeiros 

exemplares da tiragem. Estas variações e especificações das edições contidas na 

justificação de tiragem das edições francesas podem ter influenciado Martins ao 

adotar padrão semelhante na BLB, como veremos adiante. 

Outra referência importante que se encontrou no decorrer desta pesqui-

sa, foi a obra Lírica de Camões, de José Maria Rodrigues e Afonso Lopes Vieira, de 

1932, publicada pela Imprensa da Universidade de Coimbra. No livro – que 

fazia parte da biblioteca de José de Barros Martins e hoje pertence ao herdeiro, 

filho do editor – vê-se na justificação de tiragem outros elementos verbais, os 

quais iremos identificar nas justificações de tiragem da coleção BLB, tais-

como: a numeração escrita à mão e a assinatura do autor ou editor da obra  

(Figura 2.2.2).
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Figura 2.2.2 
Justificação de tiragem 
de exemplar português 
da décadas de 1930, 
com numeração 
anotada à mão e 
assinada. Fonte: Acervo 
de José Fernando de 
Barros Martins

No caso da coleção da Martins, o papel de qualidade no miolo das edi-

ções é um elemento de diferenciação, e quanto melhor a qualidade mais li-

mitados são os exemplares, porém, as variações das edições especiais da BLB 

vão além do tipo de papel. A exemplo da edição portuguesa (Figura 2.2.2), na 

edição especial do volume IV da Martins, Reflexões da Vaidade dos Homens, ilustrado 

por Tomás Santa Rosa, impresso em 1942, a numeração do exemplar também 

é feita à mão. Porém, no exemplar da edição comum, n0 623, desta mesma 

tiragem, a numeração foi impressa em tipografia, com numerador tipográfico 

(Figura 2.2.3). 

Ainda com relação à grafia manuscrita, que confere às edições especiais 

um elemento verbal de diferenciação e, por conseguinte, atribui valor ao exem-

plar, temos outros dois exemplos da coleção BLB: a assinatura do editor e a 

assinatura do autor. Esses exemplares eram restritos à numeração limitada, tal 

como vemos na justificação de tiragem das obras: Urupês, de Monteiro Lobato, 

exemplar n0 31, ilustrado por Paim, impresso em 1944; Vida e Morte do Bandeirante, 

de Alcântara Machado, exemplar n0 60, ilustrado por J. Wasth Rodrigues, em 

1943; e, em Os Escravos, de Castro Alves, exemplar n0 08, ilustrado por Di Caval-

canti, impresso em 1947 (Figura 2.2.4).           

Uma particularidade do conjunto ao lado é o exemplar n0 8 de Os Escravos 

(última imagem). Nela, vemos a numeração impressa com numerador tipográ-

fico e apenas a assinatura do editor à mão. Do conjunto das edições especiais 

analisadas até agora, esta é a única ocorrência de numeração limitada em que o 

número do exemplar é impresso em tipografia e não manuscrito. 

Os elementos pictóricos que se destacam nos exemplares especiais, os 

quais não constam das edições comuns, foram identificados em duas justifica-
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Figura 2.2.3 Justificação de 
tiragem dos exemplares de 
Reflexões sobre a Vaidade dos Homens: 
edição especial (à esquerda), 
com elemento verbal escrito à 
mão e o da edição comum (à 
direita), com elemento verbal 
impresso em tipografia. Fonte: 
Acervo pessoal da autora

Figura 2.2.4 Amostras 
das assinaturas, de 
cima para baixo: 
de Monteiro Lobato 
e as demais do editor 
José de Barros Martins. 
Fonte: Biblioteca 
Brasiliana Guita e José 
Mindlin/ USP, Acervo 
pessoal e Biblioteca 
da FFLCH/USP.



62

ções de tiragem: a primeira, no exemplar de n0 5 da obra Reflexões sobre a Vaidade dos 

Homens, de Matias Aires, ilustrada por Santa Rosa e a segunda, em Vida e Morte do 

Bandeirante, exemplar n0 60, ilustrado por J. Wasth Rodrigues. 

Em Reflexões sobra a Vaidade dos Homens a edição especial, de um total de 101 

exemplares, os números 1 a 11 são acompanhados por desenhos originais do 

artista Tomás Santa Rosa. O desenho a traço feito com nanquim é protegido por 

um papel mais fino, semelhante ao de seda, encartado ao final do livro (Figura 

2.2.5). No total foram feitas 11 ilustrações, por esta razão a tiragem limitadíssima 

de 11 exemplares se justifica pela quantidade dos desenhos originais que acom-

panham esse “primeiro nível”, por assim dizer, da categoria das edições especiais. 

Na imagem seguinte, podemos ver a impressão do desenho original, 

transferido para uma matriz (um clichê) e impresso em tipografia (Figura 

2.2.6). Na página dupla, vemos a ilustração gravada ao lado do bloco de texto 

e delimitada por um área impressa numa segunda cor, um amarelo claro. 

Na edição de Vida e Morte do Bandeirante, ilustrado por J. Wasth Rodrigues, 

além dos desenhos originais que formam o conjunto dos 25 primeiros núme-

ros da edição, há também uma diferenciação dos exemplares de número 26 a 

75, os quais são acompanhados por uma “suíte das ilustrações em sépia”. A 

justificação de tiragem do exemplar de número 60 divide bem as características 

dos exemplares, denominados de luxo pela editora (os mesmos denominados 

“especiais”, em outros títulos da coleção) e os comuns (Figura 2.2.7). 

O interessante, como veremos adiante, é que no exemplar analisado 

para este estudo a categoria na qual ele se encaixa é a de luxo “secundária”, 

ou seja, o segundo nível de maior prestígio das edições especiais. Além dos 

elementos verbais – como a assinatura do editor e a numeração à mão –, o 

elemento pictórico que valoriza a edição é o encarte de um caderno ao final 

do livro, com as reproduções de todas as ilustrações impressas em cor amar-

ronzada, elemento de diferenciação denominado de “suíte das ilustrações em 

sépia”. De origem francesa, a palavra suite significa o que vem depois, em se-

guida (Figura 2.2.8). 

Um aspecto importante das justificações de tiragem é a explicação do pú-

blico-alvo a que as edições se destinavam. As edições de caráter mais limitado, 

trazem as seguintes diferenciações: assinatura do editor, acompanhamento de 

desenhos originais e suíte das ilustrações em sépia. Há também a informação: 

“destinados a um grupo de bibliófilos” (Figura 2.2.7).  

Em muitos volumes da coleção não há indicação do receptor das edições 

na justificação de tiragem, fato que deixava em aberto se todas as edições eram 

comercializadas, pois também não constava a informação “fora de comércio”, 

como em geral as editoras da época faziam, como a José Olympio. 
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Figura 2.2.5 Amostras das 
últimas páginas do livro com 
o desenho original de Tomás 
Santa Rosa encartado no livro. 
Exemplar número V da obra 
Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, 
de 1942. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 2.2.6 
Página dupla com 
a ilustração de
Tomás Santa Rosa, 
reprodução do desenho 
original impresso em 
tipografia. Fonte: Acervo 
pessoal da autora. 
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Verificamos, também, que a justificação de tiragem aparece impressa em 

todas as edições – especiais e comuns, o que para a edição comum (como se 

vê nas imagens anteriores) não seria necessário, visto que apenas nas edições 

limitadas precisariam ser indicados os critérios de distinção das edições. Genette 

comenta que este fato não quer dizer, porém, que a indicação não interesse aos 

leitores (das edições comuns), que encontram na justificação de tiragem uma 

informação bibliográfica como qualquer outra e, talvez, a ocasião de um des-

gosto, cuja ideia só pode aumentar o prazer dos privilegiados. “Isso porque não 

basta ser feliz, é preciso também ser invejado” (GENETTE, 2009 p. 37). 

Figura 2.2.7 
Justificação de tiragem 
da obra Vida e Morte 
do Bandeirante. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Figura 2.2.8 
Páginas duplas da 
“suíte em sépia”, 
na qual são impressos 
somente os elementos 
pictóricos. Ilustrações 
de J. Wasth Rodrigues 
para Vida e Morte do 
Bandeirante, de 1943. 
Fonte: Acervo pessoal 
da autora.

Por fim, notamos que havia um público, com interesse e capital, que jus-

tificou a produção de livros de luxo e o projeto editorial da Martins. O livro 

passou a ser um objeto de distinção social, com valor de mercado que variava 

conforme as características físicas do projeto e, principalmente, a mudança do 

papel da impressão, que embute na sua marca d´água a ideia de qualidade da 

produção gráfica. 

O  singular das edições especiais se deve ao fato de identificarmos que as 

distinções entre edições comuns e especiais ajudam a estabelecer duas dimen-

sões de valor: uma artística (das artes visuais como as gravuras) e outra verbal 

(as assinaturas), cujo valor está na relação direta com autores e editores. Ambos 

são “originais”, aspectos simbolicamente valorizados pelos colecionadores. É 

notável que José de Barros Martins, diferentemente do que se constatou a res-

peito das características de edição de luxo nas editoras estrangeiras e, mesmo, 

nas contemporâneas nacionais do período, como a José Olympio, conseguiu 

articular e comercializar em maior escala um modelo de publicação de luxo, na 

década de 1940, até então (pelo que se lê na fortuna crítica do período) inédito 

no mercado editorial brasileiro. 
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2.3 Estrutura editorial dos livros nas décadas 
de 1940 e 1950

Para entender a estrutura da edição dos livros, ou seja, as partes pré-textuais, 

textuais e pós-textuais da obra e como se dá a divisão desses elementos (partes) 

nas páginas, achamos pertinente mostrar as sequências e a disposição deles nos 

livros da coleção, publicados tanto na década de 1940 quanto na de 1950. A 

partir do que denominamos neste trabalho de esboços das estruturas das edições, apre-

sentaremos graficamente a disposição das partes do livros da BLB.

De acordo com Gérard Genette e suas definições sobre a constituição do 

livro e os elementos paratextuais, podemos considerar que:

A obra literária consiste, exaustiva ou essencialmente, num texto, isto é (defi-

nição mínima), numa sequência mais ou menos longa de enunciados verbais 

mais ou menos cheios de significação. Contudo, esse texto raramente se apre-

senta em estado nu, sem o reforço e o acompanhamento de um certo número 

de produções, verbais ou não, como um nome de autor, um título, um prefácio, 

ilustrações, que nunca sabemos se devemos ou não considerar parte dele, mas 

que em todo o caso o cercam e o prolongam, exatamente para apresentá-lo no 

sentido habitual do verbo, mas também em seu sentido mais forte; para torná-lo 

presente, para garantir sua presença no mundo, sua “recepção” e seu consumo, 

sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. Esse acompanhamento, de extensão 

e conduta variáveis, constitui o que em outro lugar batizei de paratexto da obra 

(...). (GENETTE, 2009, p.  9). 

A partir desta definição, Genette considera paratexto todos os elementos 

verbais e visuais que arquitetam e estruturam a vida útil de um texto ao torná-lo 

livro, desde a capa e seus elementos já mencionados acima, até o press-release, 

entrevistas, colóquios, debates, e outros eventos gerados pela obra. Esta visão 

mais ampla de atuação do livro, nos ajuda a compreender melhor seu valor 

cultural e a importância da sua construção para o público ou receptor ao qual 

ele se destina. 

Sob este aspecto, o projeto gráfico tem papel fundamental na estruturação 

desses elementos ou partes do livro que vão além do texto em si. Ao observamos 

as partes constituintes dos livros da coleção, ou seja, os componentes pré-textuais, 

textuais e pós-textuais, percebemos que os livros mantêm a mesma estrutura – or-

ganização recorrente que identifica a coleção. No entanto, essa estrutura sofre 

variações com relação à disposição dos elementos nas páginas, principalmente, 

em função do período em que os livros da coleção foram publicados. A primei-

ra imagem a seguir (Figura 2.3.1) mostra a estrutura de maior incidência na 

década de 1940 e a segunda imagem (Figura 2.3.2), a da década de 1950. As 



67

Figura 2.3.1 Esboço da estrutura da edição mostra a disposição dos elementos pré-textuais (em rosa), 
textuais (em amarelo) e pós-textuais (em vermelho) dos livros da coleção publicados na década de 1940.

Figura 2.3.2 Esboço da estrutura da edição mostra a disposição dos elementos pré-textuais (em rosa), 
textuais (em amarelo) e pós-textuais (em vermelho) dos livros da coleção publicados na década de 1950.

diferenças editoriais e gráficas que ocorreram nesses dois períodos da coleção 

evidenciam mudanças significativas no conjunto dos quinze livros publicados 

(que serão apresentadas no próximo capítulo, destinado à análise gráfica).
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Na década de 1940, a parte que antecede o conteúdo essencial da obra, 

com os elementos pré-textuais dos livros, é composta por falsa folha de rosto ou 

olho, verso do olho com justificação de tiragem, folha de rosto ou frontispício, 

anúncio com os títulos da coleção ou lista dos volumes já publicados, e prefá-

cios ou introduções. Na década de 1950, a parte pré-texual dos livros é compos-

ta por nome da coleção e número do volume, falsa folha de rosto ou olho, folha 

de rosto ou frontispício, e prefácio ou introdução. Isto é, nos livros dos anos de 

1950, houve uma abreviação dos elementos pré-textuais, com a supressão, por 

exemplo, da “justificação de tiragem” e da lista de outros títulos da coleção. 

A parte textual é a obra literária propriamente dita, a qual pode ser ainda 

dividida em seções, partes, capítulos, ou até mesmo com a inclusão de uma 

outra obra, como no caso do vol. III da coleção em que se reuniu no mesmo 

volume duas obras de Álvares de Azevedo, Noite na Taverna e Macário. Por último, a 

parte pós-textual reúne os elementos finais, como índice e colofão, com pouca 

variação nos dois períodos.

Assim, verificamos que a maior variação que ocorre na estrutura da edi-

ção dos livros, publicados nas duas diferentes décadas, se dá na parte pré-tex-

tual. Nela, vemos a eliminação, em 1950, de elementos como a justificação 

de tiragem e o anúncio da coleção, fato que corrobora a ideia de mudança de 

princípios editoriais e diretrizes do conceito da coleção. É justamente na entrada 

principal da obra, ou seja, na leitura que fazemos dos elementos pré-textuais ao 

abrirmos o livro, que percebemos os novos valores embutidos nessa mudança. A 

justificação de tiragem, elemento que indica as variações simbólicas e materiais 

entre os livros de uma mesma tiragem, ao ser eliminada, evidencia que essas 

variações não ocorrem nos livros publicados na década de 1950. Em contrapar-

tida, nesse último período, a primeira página reforça o caráter de coleção da BLB 

ao imprimir logo no início o título e o número do volume da coleção, elemento 

editorial que contribui para a ideia de conjunto dos livros. 

Portanto, a partir desta verificação estrutural da edição nas duas décadas, 

vemos dois modos de pensar editorialmente os livros da coleção e, consequente-

mente, duas maneiras de priorizar e dar destaque aos elementos que os constituem. 

2.4 Referências de produção gráfica do período

A estrutura editorial dos livros é uma etapa anterior à feitura do próprio 

livro e pressupõe um plano de composição que será levado para a etapa seguinte 

na edição das obras. Após ser definida a estrutura da edição, a próxima etapa é a 

produção gráfica do livro, ou seja, a concretização material que o transforma em 
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objeto. Portanto, este capítulo 2 é finalizado aqui com um breve panorama de re-

ferências de produção gráfica nos anos de 1940-1950, uma vez que achamos per-

tinente para um melhor entendimento do projeto gráfico da coleção refletir sobre 

a produção do objeto livro naquele período e procurar entender de que modo se 

dava a autoria do projeto, hoje muito bem delimitada na figura do designer. 

Como referência teórica, foi imprescindível a leitura das instruções en-

contradas no Manual do Tipógrafo (1948), de Ralph W. Polk, como também, con-

sultas a periódicos e bibliografia que abordam o contexto histórico e social das 

gráficas e da produção do livro no Brasil.

 Ao estudar a atividade gráfica em São Paulo na década de 1920, a pes-

quisadora Yone Soares de Lima discorre sobre as etapas da produção gráfica e o 

envolvimento humano que são necessários no contexto industrial das gráficas 

para a feitura do livro:

O fato é que a oficina vive em função de um produto que, embora impresso 

pela máquina, envolve e exige, não só a mão do homem, mas sua dedicação 

direta e constante. É lá que o livro passa por um processo de elaboração que vai 

desde os cálculos para a quantidade de papel a ser usado (capa e miolo) até a 

seleção de materiais (papel, tipos e clichês) e a diagramação minuciosa, página 

a página; passa por testes, revisões, provas, chega ao “layout” e, após uma longa 

trajetória que requer muita atenção e cuidados, alcança o resultado final. Todas 

essas etapas exigem constante presença de técnico habilitado e a aprovação (ou 

não) do produto, em todo o processo operacional. (LIMA, 1985, p. 24).

Como vimos no capítulo 1, em específico no tópico sobre a história da 

editora, um dos responsáveis pela produção dos livros nos primeiros anos de 

atividade da Martins e que exercia entre outras funções as que são hoje de 

responsabilidade do designer foi Frederico José da Silva Ramos, o “Frico, que 

amava diagramar livros, marcá-los, e planejá-los graficamente” (BRITO, 1967, p. 

XIX). Valeria a pena um estudo mais aprofundado da biografia de Frederico José 

da Silva Ramos, mas infelizmente no âmbito desta pesquisa, podemos apenas 

inferir que ele teria sido o responsável ou um dos responsáveis pelo projetos 

gráficos das primeiras coleções da Martins. No entanto, não temos como afir-

mar se de fato Frico foi o responsável no caso da coleção Biblioteca de Literatura 

Brasileira. Mesmo com todos os indícios, não é possível ter certeza, uma vez que 

não há menção específica do trabalho dele nos livros da coleção BLB e não foi 

possível localizar alguém que tenha vivenciado aquele período. De todo modo, 

a função de Frico na Martins é algo a ser registrada, pois traz à luz questões in-

trínsecas à produção dos livros. O trabalho técnico de se planejar o livro – o es-

boço do projeto gráfico – antecipava o trabalho de composição e impressão que 
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Figura 2.4.1 Imagem 
do papel quadriculado 
onde se faziam os 
leiautes. Na imagem 
superior, um modelo 
de leiaute de capa e ao 
lado seu resultado já 
impresso; e na imagem 
inferior, o modelo do 
miolo, com o resultado 
final impresso em 
tipografia. Fonte: 
Reprodução do Manual 
do Tipógrafo (POLK, 
1946, p.148-149).

se fazia nas gráficas. Hoje, esse mesmo trabalho é feito pelo designer através de 

softwares como o Indesign. Na época, uma das formas adotadas foi usar um pa-

pel quadriculado no qual era utilizado um tipômetro (uma régua com medidas 

tipográficas em cíceros e em paicas, às vezes incluindo medidas em centímetros 

e polegadas) e se fazia o desenho da página em tamanho real, ou seja, exatamen-

te do tamanho do formato final impresso em tipografia. No capítulo intitulado 

“O uso de layouts”, do Manual do Tipógrafo (POLK, 1946, pp. 147-149), consta 

inclusive a instrução para que se fizesse o que autor denomina de “planos” ou 

“esquemas preliminares” dos leiautes (Figura 2.4.1).

De acordo com o Manual do Tipógrafo, o desenho prévio é útil para criar o leiau-

te e, assim, agilizar o processo de composição dos livros feitos nas gráficas, uma 

vez que serve de guia a qualquer compositor ao qual se possa atribuir o serviço: 

Planos preliminares, esquemas ou croquis devem ser feitos para os trabalhos 

impressos finos e de qualidade, antes de se iniciar a composição propriamente 

dita. Isto auxilia o compositor a ter uma ideia clara e definida de cada trabalho e 

a assegurar-se de que todas as partes do desenho impresso estarão apropriadas e 

em harmonia. Isto representa também uma economia de tempo e trabalho, pois 

é consideravelmente mais fácil trocar as especificações no papel do que fazê-las 

no granel. Esses esquemas preliminares são conhecidos como layouts (pronun-

cia-se leiauts). (POLK, 1946, p. 147).
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É interessante notar que o pensamento projetual do design se dava a partir 

das circunstâncias do desenho feito à mão no papel quadriculado. No entanto, a 

quem poderíamos atribuir a autoria desse planejamento prévio – o leiaute – no 

caso da coleção? A instrução do manual direcionada aos tipógrafos não deixa 

dúvidas de que competia a este profissional tal incumbência. Porém, biografias 

como as de Frico evidenciam nos registros históricos relatados por Mário da Sil-

va Brito (1967) que ele, funcionário da Martins, era responsável por diagramar, 

marcar e planejar os livros na editora. As relações entre os diversos agentes res-

ponsáveis pela feitura do livro indicam que o sentido de autoria única – como 

temos hoje na figura do designer, no que se refere à autoria do projeto gráfico 

– à época parece ser resultado de um trabalho coletivo, que envolvia várias ha-

bilidades técnicas tanto por parte da editora quanto por parte da gráfica.  

A relação entre linguagem gráfica e a evolução das técnicas é uma cons-

tante na história do design. Nos anos de 1940 e 1950 no Brasil, com o apare-

lhamento e mecanização das gráficas, em especial na maior de todas do período, 

a Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais (responsável pela impressão dos vo-

lumes publicados na coleção BLB), o controle da produção e as especialidades 

dos técnicos sofreram mudanças significativas, segundo o pesquisador Paulo 

Teixeira Iumatti, que estudou a produção dos livros em São Paulo nesse período: 

De forma geral, talvez se possa afirmar mesmo que, nas grandes empresas como 

a Revista dos Tribunais, o cabedal de conhecimento dos artesãos e trabalhadores 

da indústria gráfica era mobilizado em virtude e na medida de decisões tomadas 

em uma esfera a eles transcendente, o que remete, em parte, a mudanças nas 

condições empresariais e de mercado em que se processava o trabalho, e que se 

distanciavam, em escala e natureza, das que caracterizavam os trabalhos feitos 

por gráficas pequenas e conceituadas de anos anteriores, como as de José Na-

poli e Elvino Pocai. Era esse, sem dúvida, particularmente no caso da Empresa 

Gráfica Revista dos Tribunais, possivelmente a mais moderna no Brasil, e que 

possuía um grau de especialização e mecanização também bastante acentuado. 

Nesse sentido, a complexificação e especialização das funções editorias, que, 

como vimos, segundo a bibliografia, se processaram a partir de 1920 e 1930, 

repercutiram no planejamento gráfico e aumentaram o controle das editoras 

sobre resultados finais, o que restringiu, em certa medida, o grau de autonomia 

de artesãos e operários, guardando ainda importante relação com o uso mais 

sistemático de capas ilustradas e com a cada vez mais visível preponderância das 

coleções. O próprio Nélson Palma Travassos reconhecia, em 1944, que os editores, 

em contraposição aos particulares – romancistas, economistas, poetas cientistas, 

médicos, matemáticos –, tinham sua produção padronizada, o que sobremodo 

“facilitava” o serviço tipográfico. (IUMATTI, 2016, pp. 109-110).    
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17. Sem contar que as “tipografias não estavam aparelhadas para atender ao surto editorial 
verificado nestes últimos anos, e, devido a esse fato, não há um único editor no Brasil que não 
possua em seus catálogos um grande número de obras esgotadas, de constante procura por 
parte do público mas de reedição impossível no momento. Toda a nossa indústria de livros 
está, pois, marcando passo, ao ritmo lento dos prelos velhos e cansados”, nota do “Memorial 
dos editores, livreiros e tipógrafos ao coordenador de Assuntos Intermericanos”, In: A Gazeta, 
19/8/1944, p. 6 apud, Iumatti, 2016, p. 102.

18. No artigo “Santa Rosa e a identidade visual da José Olympio”, abordamos especificamente e 
com mais profundidade esta questão. NASTARI, Sílvia in BRAGA, 2014, pp. 203-222.

Nas considerações de Iumatti, vemos como ocorreram mudanças de vá-

rias ordens na produção gráfica dos livros. O trabalho e a relação entre editora 

e gráfica dos anos anteriores, cujo projeto gráfico ficava a cargo das pequenas 

gráficas e competência de seus artesãos e tipógrafos, muda substancialmente 

nas décadas seguintes. Nos anos de 1940-50, a modernização das máquinas, 

a incorporação das linotipadoras no processo de composição dos textos e a 

produção em larga escala dos livros, fazem com que a necessidade de especiali-

dades técnicas reconfigurem essas relações. Diante do crescimento do mercado 

editorial e o aumento do número de editoras, a linguagem gráfica da editora 

precisa se destacar por meio da sua marca e não mais por referências estéticas e 

habilidades das pequenas gráficas17. A identidade visual das coleções passa a ser 

o elemento de diferenciação entre as editoras e, consequentemente, a alternativa 

para a identificação da marca. 

No caso da Martins, a necessidade de criar uma identidade na linguagem 

gráfica das coleções é um indício da importante atuação de um profissional 

como o Frico, funcionário da editora que se responsabilizava como figura me-

diadora entre editora e gráfica para fazer o esboço do projeto gráfico (o leiaute) 

e, assim controlar os parâmetros da linguagem visual da Martins. A atuação deste 

mediador também teve o propósito de otimizar o trabalho de produção e im-

pressão dos livros na gráfica, uma vez que este trabalho passava cada vez mais a 

ser feito pela editora. 

Por outro lado, no caso da editora José Olympio, o designer responsável 

pela identidade das coleções da editora foi o artista Tomás Santa Rosa18. Porém, 

editoras e gráficas ainda viviam relações imbricadas e o quanto os agentes (da 

editora e da gráfica) mantinham um rigor na especificidade dessas funções téc-

nicas e de projeto não temos como saber em detalhe. Um dos objetivos da aná-

lise gráfica, no próximo capítulo, é identificar possíveis padrões na linguagem 

gráfica e as marcas de identidade do projeto gráfico da coleção BLB. No entanto, 

permanece em aberto (por não haver meios de confirmação até o momento) o 
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quanto as decisões, nos inúmeros processos e etapas pelas quais o livro passava 

na produção gráfica, eram feitas de maneira coletiva, em um jogo de relações 

entre os agentes das editores e das gráficas na produção do objeto livro e o 

quanto eram fruto de decisões projetuais individuais. 





Capítulo 3.
Análise gráfica 
da coleção BLB

s
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3.1 O formato

De acordo com Gérard Genette, “o aspecto mais global da realização de um 

livro – e, portanto, da materialização de um texto para uso do público – é, 

sem dúvida, a escolha de seu formato.” As dimensões físicas dos livros carregam 

significados e interpretações paratextuais, como também diversas acepções são 

atribuídas à palavra “formato” ao longo da história. Na sua origem, o formato 

indica a maneira como uma folha de papel é ou não dobrada para chegar aos 

fólios de um livro (GENETTE, 2009, p. 22). Se temos “edições in-fólio”, sig-

nifica que os livros foram compostos por cadernos dobrados apenas uma vez; 

“edições in-40”, cadernos dobrados duas vezes (o que resulta um número de 

quatro folhas ou oito páginas); “edições in-80” são cadernos dobrados três vezes 

(o que resulta um número de oito folhas ou 16 páginas). 

Uma coleção de livros, muitas vezes, é caracterizada pelo seu padrão 

gráfico. É por meio dos elementos constitutivos do design que se obtém uma 

identidade gráfica forte que a particulariza. Neste contexto, o formato é um dos 

elementos do design que dá à coleção uma percepção de unidade imediata e a 

ideia física de conjunto. A partir das investigações desta pesquisa, verificou-se 

que na BLB essa ideia de conjunto caracterizada por apenas um formato padrão 

não ocorreu. Ao contrário, a editora adotou formatos diferentes nas primeiras 

edições e reedições dos 15 livros publicados.

Nas primeiras edições, que datam de 1941 a 1947, o formato é o 18 x 24 

cm, com exceção do volume Vida e Morte do Bandeirante, que é o único caso em que 

o formato é maior, 20 x 26 cm. A partir de O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro, de 

1952, o formato passa ser menor, 14 x 21,5 cm. Vale ressaltar que os livros da 

coleção foram posteriormente relançados dentro da lógica de vendas de coleção 

completa a crediário e, portanto, a editora padronizou os livros numa capa de 

couro vermelha, com um formato um centímetro menor, 14 x 20,5 cm. No en-

tanto, todos os livros são in-80 e portanto contam com cadernos de 16 páginas 

(Figura 3.1.1).
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Figura 3.1.1 
Os três formatos 
da coleção 
Biblioteca 
de Literatura 
Brasileira. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.

Na imagem acima é possível ver a variação de formato nas primeiras edi-

ções dos livros da coleção durante as décadas de 1940 e 1950. Com a finalidade 

de verificar a maior e menor incidência de um determinado formato na cole-

ção, foi elaborada a tabela abaixo (Tabela 3.1.1). Nela, definimos uma ordem 

decrescente dos formatos: tamanho G (grande), M (médio) e P (pequeno) para 

as medidas 20 x 26 cm, 18 x 24 cm e 14 x 21,5 cm.

A tabela nos mostra que o formato M (18 x 24 cm) foi o mais adotado, 

principalmente na origem da coleção, ou seja, nos livros lançados na década de 

1940. Dos 15 títulos da coleção, 8 foram feitos no formato M, em in-80. Segun-

                                                 

Memórias de um Sargento de Milícias
Iracema
Noite na Taverna e Macário
Reflexões sobre a Vaidade dos Homens
Vida e Morte do Bandeirante
Marília de Dirceu
Casa Velha
Urupês
Os Escravos
O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro
A Moreninha
O Cortiço
Lourenço: Crônica Pernambucana
Poesias
As Primaveras

1941
1941
1941
1942
1943
1944
1944
1944
1947
1952
1952
1953
1953
1953
1955

   

G           M            P      
20x26cm 18x24cm 14x21,5cm

Título Ano

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Vol.

Tabela 3.1.1 
Os formatos 
adotados na 
coleção BLB.
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do Febvre, já no século XVIII as categorias de obras que se costumam publicar 

em in-4o e sobretudo em in-80, representam então a maior parte da produção 

impressa: romances, obras literárias, tratados de vulgarização científica, livros 

de controvérsias, edições de autores latinos e gregos (FEBVRE, 2017, p. 160). 

Genette, também enfatiza que o formato in-80, no início do século XIX era 

destinado à literatura séria e os in-120 à literatura popular, por terem dimen-

sões menores e se tratarem de “edições baratas” e afirma que grandes formatos 

de prestígio, como os 19 x 24 cm, eram reservados, por exemplo pela editora 

francesa Gallimard, na década de 1960, para “obras ambiciosas no quesito grá-

fico” (GENETTE, 2009, p. 22).

As informações de Genette nos permitem inferir que o editor José de Bar-

ros Martins não escolheu aleatoriamente o formato dos livros na época em que a 

coleção foi lançada. Além de ser uma tendência para obras do mesmo gênero, o 

valor simbólico embutido no formato dos primeiros livros da coleção é traduzi-

do na sua materialidade. Não se trata de livros pequenos ou de formato “bolso”, 

com fácil portabilidade; mas também, não são grandes a ponto de termos que 

apoiá-los ou guardá-los em estantes cujos vãos precisam ser maiores que o pa-

drão. Há uma presença nesses primeiros livros que marcam uma distinção, um 

convite à leitura mais formal, com certa sobriedade. Neste sentido, é um forma-

to em que o leitor precisa despender mais tempo. O desfrute da leitura se dá em 

um registro menos informativo e imediato e mais contemplativo e absorvente, 

onde os elementos gráficos ganham peso e espaço. 

O cuidado e a permanência do formato M na coleção BLB prevaleceu na 

década de 1940. A exceção do período foi Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara 

Machado, título lançado em 1943, que tem o formato G (20 x 26 cm). O livro 

se destaca dos demais da coleção pelo formato avantajado e semelhante aos li-

vros de outras coleções da Martins do mesmo período, os quais se consagraram 

por trazer temáticas históricas, como os publicados nas coleções “Biblioteca 

Histórica Brasileira” e “Biblioteca Histórica Paulista”. Nestas coleções o formato 

médio era 22 x 26 cm, bem próximo ao de Vida e Morte do Bandeirante.

Possivelmente o motivo para tal aproximação se deva ao fato de Alcântara 

Machado fazer um relato que se originou numa obra de “antropologia social”, 

segundo escreveu Sérgio Milliet no prefácio da edição: “Iniciava-se, portanto, 

com a publicação de Vida e Morte do Bandeirante, em 1929, o estudo da história 

social do Brasil, pelo esmiuçamento e análise direta, objetiva, dos documentos 

de ordem cultural, no sentido mais amplo e sociológico da palavra, referentes a 

um dos períodos apaixonantes da história do Brasil: o Bandeirismo”. O crítico 

também faz as seguintes observações acerca da escrita e do conteúdo da obra: 

“Em linhas gerais este é o quadro que nos sugere o livro forte, conciso e clari-
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vidente de Alcântara Machado. Quadro de cores sóbrias, de composição sólida, 

isento de fórmulas ou malabarismos literários (...) Estilo e linguagem que se 

podem rotular de clássicos pelo funcionalismo da expressão, pela simplicidade 

da imagem e o pudor da eloquência”. Genette também nos informa que “na era 

clássica, ‘os grandes formatos’ eram reservados às obras sérias ou às edições de 

prestígio e de consagração das obras literárias” (GENETTE, 2009, p. 22). Desse 

ponto de vista, tanto a crítica de Milliet quanto o contexto histórico de Genette 

corroboram para evidenciar o caráter simbólico do formato avantajado de Vida 

e Morte do Bandeirante em comparação com as outras obras da coleção, as quais 

tendem mais a literatura ficcional do que a relatos históricos ou antropológicos. 

Em 1952, ao lançar O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro, de Bernardo Guima-

rães, o formato passa a ser o P (14 x 21,5 cm). Não há como saber exatamente 

o que motivou a editora fazer tal mudança; no entanto, a partir da análise física 

das edições foi possível verificar que na década de 1950 os livros sofreram al-

terações significativas, como: perda considerável na qualidade do papel (prin-

cipalmente no papel da capa); mesmo com a redução do formato o corpo dos 

tipos permanece o mesmo e, consequentemente, a mancha gráfica cresce, re-

duzindo as margens e a quantidade de branco nas páginas; não consta mais dos 

livros a “justificação de tiragem”, na qual se obtinham informações específicas 

das edições como, por exemplo, o número total de exemplares ou a produção 

de edições especiais / luxo, o que nos leva a inferir que a partir daquela década 

só foram publicadas edições “comuns”.

Muitas vezes, a redução do formato é feita pela editora para se obter um 

melhor aproveitamento de papel e diminuição dos custos de produção do livro, 

aumentando a rentabilidade. Não por acaso, é a partir do final dos anos de 1940 

e começo de 1950 que a política de venda de coleções e “obras completas”, 

muitas delas vendidas pelo crediário, se consolida em grande escala e redefine 

os meios de comercialização e adequação dos catálogos das editoras. Diante des-

se cenário do mercado editorial brasileiro, a produção do livro foi afetada e as 

editoras tiveram que adaptar seus projetos e, consequentemente, seus formatos 

à lógica de comercialização e distribuição dos livros.

As edições da BLB no formato P (14 x 21,5 cm), um dos mais econômi-

cos e convencionais até hoje, se consolida na coleção a partir de 1952, como 

vimos na tabela anterior. No entanto, quando essas mesmas obras são reunidas 

em um conjunto padrão para a venda da “coleção completa”, o formato é ainda 

menor (14 x 20,5 cm), possivelmente por conta de 1 cm de refile para a inser-

ção da capa dura de cor vermelha. Os vários formatos que a coleção apresentou 

mostram o quanto a BLB teve que se adaptar às tendências do mercado da época, 

como também seu esforço em dar sentido a critérios e significados aos formatos 



81

clássicos da tradição dos livros. Neste resumo gráfico, podemos ver no conjunto 

essas diferenças (Figura 3.1.2). 
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Figura 3.1.2 Todos os formatos da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira, publicados nas 
décadas de 1940 e 1950. Fonte: Acervo pessoal da autora.

Por último, um caso curioso com relação ao formato foi o título Casa 

Velha, de Machado de Assis, publicado em junho de 1944. A primeira edição 

foi lançada no formato M (18 x 24 cm), com exemplares de “edição especial” 

e “edição comum”. Como a obra obteve muito sucesso, em outubro de 1945 

a editora a relançou na coleção Excelsior, no formato 11,5 x 17 cm, edição de 

bolso (Figura 3.1.3).
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No texto de orelha que consta da sobrecapa, temos a seguinte informação : 

Aparecem agora na coleção Excelsior, dois trabalhos de Machado de Assis, an-

teriormente publicados por esta editora na série “Biblioteca de Literatura Brasi-

leira” (...) Dado o êxito crítico da iniciativa e o interesse do público pela ficção 

de Machado de Assis, julgou a Livraria Martins Editora conveniente e patriótico 

lançar Casa Velha e Uma por Outra em tiragem popular, de modo a permitir 

que a generalidade dos leitores possa ter em sua estante esse volume contendo 

trabalhos que não aparecem nas obras completas do criador de Capituba19 (sic). 

(Casa Velha, 1945, texto não assinado, orelha da sobrecapa). 

Esta mudança do formato do livro em Casa  Velha é um exemplo semelhante 

ao que Genette menciona a respeito das edições francesas desde o século XVIII, 

uma vez que “obras sérias já podiam ser objeto de uma reedição em formato 

pequeno, tendo em vista seu sucesso, para uma leitura mais familiar e circulan-

te” (...), fato que “indica o valor paratextual dessas distinções de formato, que 

já tinham a força e a ambiguidade de nossa oposição entre ‘edição corrente’ e 

‘edição de bolso’, podendo também a segunda denotar o caráter ‘popular’ de 

uma obra ou seu acesso ao panteão dos clássicos” (GENETTE, 2010, p. 23). 

Portanto, mudar o formato de um livro, ainda mais se este livro pertence a uma 

coleção que ainda não terminou de ser lançada e está em curso, não parece ser 

uma opção estritamente de projeto gráfico, mas sim uma motivação gerada 

por questões de ordem econômica, tendências da moda, demandas do público 

consumidor e até motivações que remontam a tradições históricas e simbólicas 

do universo do livro.

Figura 3.1.3 
Capa e orelha 
de Casa Velha, de 
Machado 
de Assis, 
publicada na 
coleção Excelsior, 
em 1945. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora

19. Capitu é o nome de uma das personagens mais conhecidas da obra de Machado de Assis, 
do livro Dom Casmurro. Aqui o nome foi grafado, possivelmente, com um erro ortográfico, pois 
está escrito “Capituba”. 
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20. O termo mancha tipográfica é usado neste subcapítulo em razão da seguinte definição encon-
trada no Dicionário do Livro: “conjunto de linhas impressas na página ou parte da página que é 
impressa. Pode ser em uma só medida ou em duas ou mais colunas; caixa de escrita; mancha 
de texto; mancha gráfica” (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 476). Outro motivo pelo qual adotamos 
“mancha tipográfica” é que este termo seria o mais preciso de acordo com a técnica de com-
posição de texto e impressão que foram utilizados na coleção BLB, durante as décadas de 1940-
1950. No entanto, achamos necessário elucidar mais detalhadamente a terminologia que abran-
ge conceitos relativos à organização e estruturação da página no livro. Segundo Timothy Samara, 
grid é o termo que se utiliza para se referir ao “conjunto específico de relações de alinhamento 
que funcionam como guias para a distribuição dos elementos num formato, numa página, com 
a função de atender às exigências informativas do conteúdo”. E complementa que o grid retan-
gular ou manuscrito (usado nos livros da coleção) seriam os de “estrutura primária – o bloco de 
texto e as margens que definem a sua posição na página – e uma secundária que define outros 
detalhes importantes – a localização e as proporções dos cabeçalhos no topo ou no pé, o nome 
do capítulo e os fólios (números de páginas), além do espaço para as notas de rodapé, se for o 
caso.” (SAMARA, 2007, pp. 24-25). Sinônimo deste conceito é a definição de diagrama formulada 
por Ellen Lupton, em que a autora parte da ideia de que todo diagrama pertence à infraestrutura 
da tipografia – da modularidade concreta da prensa tipográfica –, com a finalidade de dividir 
o espaço ou o tempo em unidades regulares, criando um sistema para disposição de conteúdo 
em páginas. Para ela, “as letras ocupam blocos próprios e congregam-se em retângulos ordei-
ros. Guardados em caixas diagramadas, os caracteres tornam-se um arquivo de elementos, uma 
matriz formal a partir da qual as páginas são compostas”. (LUPTON, 2006, pp. 113-115). Por 
último, o termo diagrama estrutural, utilizado por André Villas-Boas, é a área preenchida por linhas 
horizontais e verticais, estabelecidas, dentre outras formas, pela divisão geométrica da mancha 
gráfica, a qual tem seu cálculo feito a partir da dedução da área destinada às margens. (VILLAS-
-BOAS, 2009, pp. 11-12).

3.2 Mancha tipográfica

A página é um pedaço de papel, mas também é um 

proporção visível e tangível, que soa em silêncio o 

baixo contínuo do livro. Nela descansa o bloco de texto, 

que precisa dialogar com a página. Os dois juntos – 

página e bloco – produzem uma geometria polifônica, 

que por si só é capaz de prender o leitor ao livro, mas 

também de fazê-lo dormir, enervá-lo ou afugentá-lo. 

Robert Bringhurst, Elementos do estilo tipográfico (2004)

 

A delimitação da área do texto a ser impresso numa página, ou seja, a sua man-

cha tipográfica20, obedece a proporções que se relacionam com o formato do 

livro, com a altura e largura do objeto. Por sua vez, o formato, tema do tópico 

anterior, tem relação direta com o tamanho da folha de papel e seu melhor 

aproveitamento. Esses cálculos matemáticos que geram uma “geometria polifô-

nica” (BRINGHURST, 2005, p. 161) são instrumentos imprescindíveis para se 

obter um resultado harmônico na composição do livro. Tschichold (2007) faz 

uma distinção entre proporções definidas e as acidentais. Para ele, “muitos livros 

mostram proporções acidentais, mas não claras. Não sabemos por que, mas 
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podemos demonstrar que um ser humano acha os planos de proporções de-

finidas e intencionais mais agradáveis ou mais belos do que os de proporções 

acidentais” (TSCHICHOLD, 2007, p. 64). Não por acaso, o designer realizou 

um árduo trabalho de pesquisa e reconstituição de diagramas – usados no góti-

co tardio pelos escribas e, posteriormente, adotados pelos primeiros tipógrafos 

e impressores europeus – em busca da medida ideal na composição da página 

do livro. 

Encontrar a proporção ideal no design gráfico, é gastar energia pensando 

em margens, bordas e espaços vazios – elementos que oscilam entre presença e 

ausência, visibilidade e invisibilidade (LUPTON, 2006). Nesse sentido, entender 

o conceito da seção áurea21 e sua relação simétrica feita de partes assimétricas, 

como bem observou Bringhurst (2007), auxilia a análise e interpretação de 

projetos gráficos feitos em outras épocas.

O estudo a seguir teve, dentre outras referências teóricas, o método de 

sistematização e categorização formulado por André Villas-Boas, aplicado à aná-

lise gráfica22. O autor distingue os elementos formais intrínsecos ao design e 

passíveis de serem analisados em dois grupos: 

Aqueles de ordem estética e aqueles de ordem técnica – com o termo estética in-

dicando que se referiam ao que o observador efetivamente vê no layout (imagens, 

letras, cores, etc.) e o termo técnica referindo-se àquilo que ele não vê (ou tende a 

ignorar), mas que está por trás da organização de tais elementos estéticos. A estas 

duas ordens de grandezas diferentes – embora interdependentes – dei os nomes de 

elementos estéticos-formais e elementos técnicos-formais. (VILLAS-BOAS, 2009, pp. 8- 9). 

A partir dessas duas grandes categorias, Villas-Boas utiliza subcategorias, 

que serão elencadas conforme a necessidade desta análise, de modo que os cri-

térios adotados pelo autor organizam e auxiliam em parte nossas necessidades 

neste estudo e, logo, tivemos que adaptar ou suprimir categorias que não se 

mostraram pertinentes à análise do projeto gráfico específico da coleção.

Com relação aos elementos técnicos-formais o autor faz uma divisão desta ca-

tegoria em outras duas subcategorias: princípios projetuais e dispositivos de composição. 

21. Segundo explicação de Lupton: “a formula da seção áurea é a : b = b ; (a+b). Ou seja: em 
um conjunto de dois elementos, o menor deles (o lado de um retângulo, por exemplo) rela-
ciona-se com a combinação dos dois. Noutras palavras, o lado a está para o lado b assim como 
o lado b está para a soma de ambos. Expressa numericamente, a seção áurea equivalente a 1 : 
1,618”. (LUPTON, 2007, p. 138).

22. Para Villas-Boas a análise gráfica é a prática da análise crítica de projetos de programação vi-
sual no que se refere às soluções adotadas na organização e seus elementos visuais – ou seja, no 
seu leiaute – levando em conta suas variáveis históricas (ou seja, as situações de projeto – ainda 
que deduzidas). (VILLAS-BOAS, 2009, p. 4).
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A primeira, princípios projetuais, reúne os elementos do design como: unidade, 

harmonia, síntese, balanceamento, movimento e hierarquia; a segunda subcate-

goria, dispositivos de composição,  se refere aos elementos como mancha gráfica, es-

trutura, centramento e eixo. Deste modo, abaixo iremos descrever e analisar os 

elementos técnicos-formais presentes no leiaute da coleção BLB, os quais pertencem à 

categoria dispositivos de composição e são especificados pelos termos mancha tipográfica 

(no caso, Villas-Boas emprega o termo mancha gráfica) e estrutura.

Nos livros da coleção BLB é possível verificar o uso da mancha tipográfica 

mais simples, cuja forma retangular básica preenche a página com um bloco de 

texto. A função é justamente a de usar uma área ampla da página para acomodar 

textos contínuos, como é o caso das obras da coleção, que tem o romance como 

gênero literário predominante. 

Com o intuito de registrarmos as proporções das áreas impressas nas pági-

nas, vimos a necessidade de elaborar a Tabela 3.2.1, na qual listamos as medidas 

específicas de cada título. Os dados compilados na tabela nos mostram os tama-

nhos da mancha tipográfica, ou seja, a área total impressa, com bloco de texto 

principal, título corrente e fólio. 

Memórias de um Sargento de Milícias
Iracema
Noite na Taverna e Macário
Reflexões sobre a Vaidade dos Homens
Vida e Morte do Bandeirante
Marília de Dirceu
Casa Velha
Urupês
Os Escravos
O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro
A Moreninha
O Cortiço
Lourenço: Crônica Pernambucana
Poesias
As Primaveras

1941
1941
1941
1942
1943
1944
1944
1944
1947
1952
1952
1953
1953
1953
1955

Título Ano

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Vol. Mancha 
tipográfica

Formato    

M 18 x 24 cm
M 18 x 24 cm
M 18 x 24 cm
M 18 x 24 cm
G 20 x 26 cm
M 18 x 24cm
M 18 x 24 cm
M 18 x 24 cm
M 18 x 24 cm
P 14 x 21,5 cm
P 14 x 21,5 cm
P 14 x 21,5 cm
P 14 x 21,5 cm
P 14 x 21,5 cm
P 14 x 21,5 cm

12,7 x 18 cm

12,7 x 18 cm
12,7 x 18 cm

11,8 x 18 cm

12,7 x 18 cm
12,7 x 18 cm
12,7 x 18 cm

12,7 x 18 cm
12,7 x 18 cm
10 x 16,8 cm
10 x 17 cm
10 x 17 cm
10 x 17 cm

2,6 cm    3,5 cm           2,5 cm          3,1 cm

Margem 
superior        

Margem 
inferior

Margem 
interna

Margem 
externa 

2,4 cm    3 cm              2,5 cm          3,2 cm
2,8 cm    3,3 cm           2,5 cm          3,1 cm
2,8 cm    3,2 cm           2,5 cm          3,5 cm
3,5 cm    5 cm              3 cm             4 cm
2,5 cm    3,5 cm           2 cm             3,2 cm
2,6 cm    3,5 cm           2,3 cm          3,2 cm
2,5 cm    3,5 cm           2,2 cm          3 cm

1,8 cm    2,5 cm           1,9 cm          2,3 cm         
1,8 cm    2,5 cm           1,9 cm          2,3 cm         
2 cm    2,5 cm           2 cm             2,5 cm         

2,5 cm    2 cm              1,8 cm          2,4 cm         

1,9 cm    2,1 cm           1,7 cm          2,5 cm        

2,5 cm    2,3 cm           1,8 cm          2,5 cm         

2,4 cm    3 cm              2,2 cm          3 cm

Caixa do 
texto corrido

10 x 15,5 cm10 x 17 cm

10 x 16,2 cm

10 x 16,2 cm

10 x 16 cm

10 x 16 cm

10 x 17 cm 10 x 16 cm

12,7 x 16  cm

12,7 x 16  cm

11,8 x 16  cm

12,7 x 15,5 cm 

12,7 x 17 cm

12,7 x 17 cm
12,7 x 15 cm

12,7 x 17 cm

12,7 x 16 cm

Tabela 3.2.1 
Dados coletados 
a partir do cálculo 
das áreas com 
maior quantidade 
de texto impresso. 
na página.

O cálculo das medidas das margens de cada título é aproximado, pois há 

sempre uma variação na impressão, como também no caso de exemplares que 

sofreram redução de formato por conta do refile. 

Os dados da Tabela 3.2.1 foram obtidos a partir da medição da página 

com maior quantidade de texto impresso de cada título. 

Os números da tabela nos mostram que existem pequenas diferenças en-

tre as medidas, mas de modo geral, a mancha tipográfica da coleção respeita 

uma proporção em que a margem superior é menor que inferior e a margem 
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interna é menor que a externa.23 Este dado é relevante se pensarmos que a es-

trutura da diagramação se mostra coerente com o propósito editorial da coleção 

em utilizar parâmetros clássicos de composição de página, isentos de qualquer 

referência ao racionalismo da tipografia moderna que valorizava uma compo-

sição assimétrica.

Outra informação pertinente que obtivemos ao analisarmos os números 

listados na Tabela 3.2.1 mostra que as proporções usadas na coleção BLB coin-

cidem com as indicadas na norma descrita no item 218 “Proporção entre mar-

gens e textos”, do Manual do Tipógrafo de 1948.24 Pressupomos que este manual 

está próximo ao que as gráficas seguiam na época, uma vez que as medidas afe-

ridas nos livros adotam uma determinada convenção do que a literatura técnica 

da área indicava ser o “mais agradável” e “legível” na disposição entre as áreas 

brancas e impressas na página. 

Isto verificado, sentimos a necessidade de aprofundar um pouco a aná-

lise e simulamos uma página dupla para cada título apenas com os traçados e 

marcações das caixas de textos – como o bloco de texto corrido, título corrente 

e fólio.

Ao agruparmos as duplas em dois grupos em função da data de publica-

ção dos livros (Figura 3.2.1 – Grupo 1 e Figura 3.2.2 – Grupo 2), reiteramos 

– tal como mostram os números na Tabela 3.2.1 –, que a mancha tipográfica 

das páginas não tem medidas exatas. As pequenas variações nas medidas dos 

blocos de textos, como também nas localizações dos fólios e títulos correntes, 

mostram que cada volume foi composto de acordo com as suas especificidades 

de acomodar os componentes textuais25.   

23. Segundo Richard Hendel: “A sabedoria convencional diz que, em livros de texto de leitura 
contínua, as páginas espelhadas devem ser posicionadas uma em relação à outra de forma que o 
leitor pense nelas como unidade. Por conseguinte, num design tradicional, a medianiz – a mar-
gem interna das duas páginas – é menor que margem lateral (ou dianteira), a margem oposta à 
medianiz, de modo que os dois blocos de texto fiquem próximos e o espaço externo a eles seja 
maior. A margem superior (ou da cabeça) é menor que a margem inferior (ou do pé), que é 
a mais larga de todas. (...) A margem inferior larga é outra das convenções da proporção ideal 
do Renascimento que hoje consideramos regras. Hoje essas proporções são aceitas de modo 
tão generalizado que um leiaute radicalmente diferente é sinal de que o texto é de certo modo 
pouco convencional.” (HENDEL, 2003, pp. 35-36).

24. Segundo descrição do Manual do Tipógrafo: “Na composição comum mais simples, tal como o 
trabalho de se fazer um livro, considera-se, geralmente, que a mais agradável proporção entre o 
espaço em branco e o texto é a que se obtém quando a área coberta pela forma de tipos é igual 
à metade da área total da página, ou quando os tipos e as margens somadas ocupam área igual 
de espaço na página. Quando as margens são muito largas, o texto perde em distinção e se torna 
pouco prático. Por outro lado, as margens estreitas dão um efeito de aglomeração e diminuem 
a atração e legibilidade.” (POLK, 1948, p. 188).

25. Termo utilizado por Villas-Boas ao se referir de elementos estéticos-formais, tais como: títulos, 
subtítulos, entre títulos, massas de textos, capitulares, legendas, etc. (VILLAS-BOAS, 2009, p. 10).
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Figura 3.2.1 Grupo 1. 
Simulação da mancha 
tipográfica dos livros 
publicados na década 
1940. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

VOL. I − MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS VOL. II − IRACEMA VOL. III − NOITE NA TAVERNA E MACÁRIO

VOL. VI − REFLEXõES SObRE A VAIDADE DOS hOMENS VOL. V − VIDA E MORTE DO bANDEIRANTE VOL. VI − MARÍLIA DE DIRCEU

VOL. VII − CASA VELhA VOL. VIII − URUPÊS VOL. IX − OS ESCRAVOS

A Figura 3.2.1 reúne os títulos da coleção BLB publicados na década de 

1940, os quais têm na sua maioria o formato M (18 x 24 cm), com exceção 

do volume V, Vida e Morte do Bandeirante, publicado em 1943, que tem o formato G 

(20 x 26 cm). A partir da análise do conjunto, podemos indicar o que é comum 

entre os exemplares de um mesmo conjunto e o que é diferente entre eles no 

que se refere à mancha tipográfica e à disposição dos títulos correntes e fólios. 

Vemos, por exemplo, que é comum a mancha de texto retangular, título cor-

rente centralizado na margem superior (ou cabeço) – com o nome do autor à 

esquerda (página par), o título da obra à direita (página ímpar) – e o fólio cen-

tralizado na margem inferior (ou pé da página).26 As medidas das margens em 

geral mantêm as mesmas proporções. A mancha tipográfica retangular, na qual 

incluímos o título corrente e o fólio, mede em média 12,7 x 18 cm e o bloco de 

texto corrido 12,7 x 16 cm – uma diferença de 1 cm por conta do espaço entre 

o bloco de texto corrido, o fólio e o título corrente. 

26. O fólio centralizado na página, sob o bloco de texto foi a posição predominante nesse pe-
ríodo e segundo Robert Bringhurst, esta localização confere uma feição neoclássica, mas não é 
melhor para a navegação rápida. (BRINGHURST, 2004, p. 181).
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O volume II, Iracema, apresenta a mancha tipográfica mais estreita em 

relação aos outros volumes do período. A diferença de 1 cm não é grande, mas 

perceptível, e logo o classificamos como diferente ou fora do que seria mais 

recorrente nos volumes da coleção. Este dado é significativo uma vez que este 

título é o único da coleção que foi composto e impresso nas oficinas José Ma-

galhães e não na Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, como os demais 

títulos da coleção. O que podemos inferir é que a regularidade da mancha 

tipográfica, no que se refere às suas dimensões, é mais precisa quando o tra-

balho de composição e impressão foi realizado numa mesma gráfica, mesmo 

que a periodicidade da produção dos livros na década de 1940 não tenha sido 

regular. Esta hipótese se fortalece ao notarmos que o volume V da coleção, Vida 

e Morte do Bandeirante – o qual tem o formato G (20 x 26 cm) e difere dos demais 

formatos do período – também foi impresso na Empresa Gráfica da Revista 

dos Tribunais e manteve as mesmas medidas de mancha tipográfica dos outros 

títulos da coleção.27 O que vemos no volume V é o aumento das margens e, 

consequentemente, do branco na página.

A Figura 3.2.2 apresenta uma simulação da mancha tipográfica dos pu-

blicados na década de 1950. A divisão em dois grupos, como mencionamos 

anteriormente, se deve à diferença do formato dos livros da coleção. A partir de 

1952, com o volume X, O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro, os livros sofreram uma 

redução no formato e passaram a ter o tamanho P 14 x 21,5 cm. Consequen-

temente, a medida da mancha tipográfica seguiu a nova proporção do livro e 

diminuiu para 10 x 17cm. 

Diferente do primeiro grupo, neste há uma padronização da mancha tipo-

gráfica, uma vez que os livros apresentam praticamente as mesmas medidas. Há 

também uma definição mais precisa na localização dos fólios e títulos correntes. 

Não temos como saber, mas provavelmente o fato de todos os livros desse perí-

odo terem sido produzidos na mesma gráfica – Empresa Gráfica da Revista dos 

Tribunais – e num intervalo de tempo menor, entre 1952 e 1953, possibilitou 

um controle maior na composição e produção dos livros. Ou mesmo teria sido 

uma necessidade da Martins em padronizar o projeto gráfico da coleção, uma 

vez que os volumes passaram a ser vendidos em conjunto nessa década. Ao criar 

uma unidade visual a editora reforça a identidade gráfica da coleção e simpli-

27. De acordo com Antonio Celso Collaro: “As edições são classificadas, dentro do limite de seu 
formato, de acordo com a proporção de brancos e pretos existentes. Chamaremos uma edição 
de econômica quando numa página houver 75% de texto para 25% de brancos; de normal 
quando as massas estiverem numa média igual entre brancos e pretos, isto é, 50 % de cada um; 
e de edição de luxo quando as páginas possuírem uma média de 25% de texto para 75% de 
brancos. (COLLARO, 1987 p. 45).



89

28. Nos anos de 1950 o setor gráfico cresceu 143%, o ensino superior que contabilizava 44 mil 
universitários passou a ter 280 mil até os anos 1960. Esses fatos somados a outros que estimu-
laram o crescimento da indústria do livro, geraram um aumento do publico-leitor. (PAIXÃO, 
1997, pp. 108-109).

VOL. X − O ERMITÃO DE MUQUÉM E O GARIMPEIRO VOL. XI − A MORENINhA VOL. XII − O CORTIÇO

VOL. XIII − LOURENÇO VOL. XIV − POESIAS VOL. XV −  AS PRIMAVERAS

fica o processo de produção dos livros, o que gera uma economia de tempo e 

dinheiro, na lógica do mercado. Vale lembrar que nesse período a BLB era uma 

entre as muitas coleções que a editora publicava e que o tratamento diferenciado 

dado à coleção nos anos de 1940 (como as marcas de distinções entre exempla-

res especiais e comuns), já não existia nas tiragens dos anos de 1950. Aliado a 

este fato, houve também um aumento e uma diversificação do público-leitor 28 

e não por acaso o novo contexto histórico-social da época pode ter influenciado 

a cadeia produtiva da editora, priorizando, assim, livros mais padronizados e 

com uma produção mais econômica. 

Com relação à estrutura, elemento técnico-formal, que pertence à categoria 

dispositivo de composição, vemos que a partir da divisão da mancha tipográfica, pode-

mos identificar a localização e incidência dos componentes textuais como fólios e 

títulos correntes. Como veremos na página seguinte, na Tabela 3.2.2 simulamos a 

posição que esses componentes ocupam no diagrama estrutural de cada título da 

coleção com a finalidade de melhor visualizarmos o que é recorrente e o que é pontual 

entre os 15 volumes da BLB.

Figura 3.2.2 
Simulação da 
mancha tipográfica 
dos livros da 
coleção BLB, 
publicados na 
década de 1950. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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É possível perceber que nas obras poéticas os títulos correntes e os fólios 

são mais cambiantes (consequentemente, mais pontuais) e nas obras com maior 

quantidade de texto, como nos romances, a tendência é manter os elementos 

fixos. Na década de 1940, o mais recorrente foi estruturar a página no eixo 

centralizado, já nos anos de 1950, a tendência foi utilizar os fólios ao lado dos 

títulos correntes, nas margens superiores, alinhados às extremidades do bloco 

de texto. Nas obras poéticas, percebemos que a editora prescinde dos títulos 

correntes, com exceção do volume IX, Os Escravos, o único do gênero que usa tí-

tulo corrente descentralizado na margem superior. De todo modo, mesmo com 

a movimentação dos elementos, principalmente, em função do gênero literário, 

o diagrama estrutural da coleção mantém uma harmonia e a intenção de reafir-

mar princípios clássicos na disposição dos componentes textuais.

A questão do gênero literário se apresentou também determinante para a 

análise do alinhamento dos textos. Para termos uma visualização do conjunto e 

dados para comparação entre os livros, apresentamos na Tabela 3.2.3, a lista dos 

volumes, data de publicação, título da obra, gênero literário e o posicionamento 

dos textos: justificado ou alinhado à esquerda. 

Notamos que a composição do texto dentro da mancha tipográfica está 

totalmente vinculada ao conteúdo literário e seu gênero: prosa ou poesia. De 

um total de 15 livros da coleção, 4 são de poesia e todos os textos estão alinha-

dos à esquerda, respeitando a quebra dos versos. Com margens mais generosas, 

as obras de poesia têm um bloco de texto menor que a área total da mancha e 

geram um leiaute mais arejado, com maior protagonismo do branco na página 

(Figura 3.2.3). 

Tabela3.2.2 
Dados 
coletados para 
a comparação do 
posicionamento 
dos títulos 
correntes e 
fólios. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.

Memórias de um Sargento de Milícias

Iracema

Noite na Taverna e Macário

Reflexões sobre a Vaidade dos Homens

Vida e Morte do Bandeirante

Marília de Dirceu

Casa Velha

Urupês

Os Escravos

O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro

A Moreninha

O Cortiço

Lourenço: Crônica Pernambucana

Poesias

As Primaveras

1941

1941

1941

1942

1943

1944

1944

1944

1947

1952

1952

1953

1953

1953

1955

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

TítuloAnoVol. Gênero
Literário

romance

romance

conto / teatro

ensaio

ensaio

poesia

novela

contos

poesia

romance

romance

romance

rom. histórico

poesia

poesia
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Tabela 3.2.3 Dados 
coletados para a 
comparação do 
alinhamento dos 
textos dos livros 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Em 1952, a Martins inicia a reedição dos volumes publicados na década 

anterior. A padronização dos livros para o formato P (14 x 21,5 cm) se dá tanto 

nos títulos novos quanto nas obras reeditadas. Foram mantidas nas reedições a 

localização original dos títulos correntes e dos fólios (específicos de cada título). 

Exemplo dessa adequação de formato foi o título Casa Velha. A obra lançada origi-

nalmente no formato M (18 x 24 cm), com uma mancha tipográfica de 12,7 x 

18 cm, na reedição teve suas dimensões reduzidas para o formato P (14 x 21,5 

cm), com a diminuição da mancha para 10 x 17 cm. Este ajuste, significou para 

Figura 3.2.3 Em 
sentido horário, 
de cima para baixo, 
a reprodução 
de página dupla 
de: Vida e Morte do 
Bandeirante (ensaio) 
e Iracema (romance); 
e das obras poéticas: 
Marília de Dirceu e 
Os Escravos. Fonte: 
Acervo pessoal da 
autora.

TítuloAnoVol.

Memórias de um Sargento de Milícias

Iracema

Noite na Taverna e Macário

Reflexões sobre a vaidade dos homens

Vida e Morte do Bandeirante

Marília de Dirceu

Casa Velha

Urupês

Os Escravos

O Ermitão de Muquém e o Garimpeiro

A Moreninha

O Cortiço

Lourenço: Crônica Pernambucana

Poesias

As Primaveras

1941

1941

1941

1942

1943

1944

1944

1944

1947

1952

1952

1953

1953

1953

1955

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Gênero
Literário

romance

romance

conto / teatro

ensaio

ensaio

poesia

novela

contos

poesia

romance

romance

romance

rom. histórico

poesia

poesia
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a gráfica ter que compor novamente todos os textos em linotipia. Na imagem 

abaixo (Figura 3.2.4) reproduzimos a primeira página do “Prefácio” do livro 

com intuito de compararmos a diminuição da mancha em função do formato e 

localizamos as diferentes quebras de texto, como prova de uma nova composi-

ção do texto e fundição dos linotipos.

Figura 3.2.4 
O formato M 
(à esquerda), 
de Casa Velha, 
publicado em 
1944, e o 
formato P 
(à direita), 
reedição do 
mesmo título, 
publicada em 
1952. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.

O ajuste da mancha tipográfica do livros reeditados na década de1950, 

foram feitos para todos os volumes da coleção. A nova diagramação, como men-

cionamos, manteve a disposição dos elementos gráficos nas páginas, mas os 

livros foram readequados para o novo formato P, que se tornou o padrão. 

Um caso curioso que notamos na análise dessa reformulação e ajustes dos 

formatos dos volumes, foi o do volume IX, Os Escravos. A obra de Castro Alves, pu-

blicada em 1947, no formato M, teve de ser ajustada para o formato P, quando 

foi reeditada em 1955. Novamente a composição em linotipia dos textos pre-

cisou ser refeita, mas as ilustrações, ou seja, as matrizes originais dos desenhos, 

eram impossíveis de serem ajustadas, a não ser que o artista as refizesse. Na Fi-

gura 3.2.5 é possível ver como a editora teve que imprimir uma das ilustrações 

que, feita originalmente para ser impressa na posição horizontal, não coube na 

área destinada a ela na mancha e teve de ser impressa na posição vertical. Mesmo 

com a posição invertida, a parte superior da ilustração é cortada ao adentrar a 

lombada (como vemos na imagem à direita). 

A ilustração que espelha com os versos de Castro Alves, que narram as 

aventuras dos marinheiros, mostra um barco a velas grandioso, desenhado por 
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Figura 3.2.5 
As mesmas páginas 
duplas de Os Escravos, 
de Castro Alves, ao lado 
dupla publicada no formato 
M (18 x 24 cm), em 1947, 
e embaixo, no formato P 
(14 x 21,5 cm), reeditada 
em 1955. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Clóvis Graciano. A versão original, como a vemos na imagem acima (no alto), 

fica invertida na reedição, como mostra a imagem acima (embaixo) e compro-

mete a leitura da imagem. Como este exemplo, outros volumes também apre-

sentaram uma perda de harmonia da mancha tipográfica e, consequentemente, 

nos princípios projetuais da coleção – no que se refere à relação entre texto e imagem. 

Um outro exemplo é O Cortiço, volume publicado em 1953 (Figura 3.2.6). 

Notamos neste volume como a assinatura do artista Manoel Martins, ao pé da pági-

na, fica cortada. O exemplar em que fizemos a análise estava apenas com as páginas 

abertas, mas sem refile, ou seja, com as medidas originais da brochura. Portanto, o 
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tamanho da matriz do desenho era maior que o formato do livro. Outro indício 

desta afirmação é que é a primeira vez na coleção que as ilustrações aparecem 

“sangradas”, extrapolando as margens do livro e mudando o padrão da coleção 

no modo de apresentar as ilustrações, as quais sempre estiveram limitadas à área 

interna da mancha.   

Por último, ao examinarmos os elementos técnicos-formais dos quinze 

volumes publicados na coleção BLB, observamos que os dispositivos de compo-

sição dos livros seguem uma lógica coerente, ou seja, há harmonia no conjunto 

no que se refere à construção da mancha tipográfica e da estrutura. A unidade 

subjetiva do leiaute que se estabelece entre os títulos se dá não por repetição dos 

elementos em posições fixas ou medidas exatas, mas pela repetição de suas esco-

lhas de um partido gráfico coerente em relação ao conteúdo, em geral vinculado 

ao gênero literário. A opção pela mancha gráfica retangular mais simples, de 

proporções clássicas e com margens generosas para uma posição de leitura con-

fortável – sem que o dedo possa atrapalhar ou atingir o bloco de texto corrido no 

ato da leitura –, atende a princípios de legibilidade. O equilíbrio entre as partes 

impressas e as não impressas e a posição dos elementos na página está em sinto-

nia com as orientações encontradas na literatura sobre o assunto, como o Manual 

do Tipógrafo, de 1948, e outros parâmetros clássicos na composição do diagrama 

dos livros do período, como também, na tradição do diagrama estrutural dos 

livros clássicos de origem francesa e inglesa, que o editor tinha como referência. 

Figura 3.2.6 
Página dupla 
de O Cortiço,
em que vemos 
a assinatura do 
artista Manoel 
Martins cortada. 
Fonte: Acervo 
pessoal da 
autora.
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3.3. O papel

A invenção da imprensa teria sido inoperante 

se um novo suporte do pensamento, o papel, 

vindo da China através da Arábia, não tivesse 

aparecido na Europa havia dois séculos 

para torna-se de emprego geral e corrente 

no final do século XIV. 

Lucien Febvre, O aparecimento do livro (2017)

Sem o suporte para a impressão em tipos móveis, a velocidade e o alcance da 

imprensa não teria sido possível. O papel e suas qualidades materiais, como 

fixação da tinta e resistência, possibilitou o avanço e o estabelecimento da cha-

mada “indústria tipográfica”. Até o século XIX o papel era feito à mão, em folhas 

individuais, em moinhos cujo mecanismo reduzia a matéria prima, em geral 

feita de trapos de linho e algodão, a uma pasta que era moldada em formas 

retangulares de madeira com grades metálicas (ARAÚJO, 2008, p. 344). A fabri-

cação do papel passou por diversos estágios de feitura e mistura de materiais até 

que se encontrasse a medida de qualidade de sua composição – cada vez mais 

adequada para a impressão tipográfica – e viabilidade econômica da sua pro-

dução. A combinação dos materiais resinosos, fibrosos, de resíduos agrícolas, 

têxteis e de fibras vegetais (do ponto de vista químico, a celulose) determina as 

características do papel e sua qualidade para receber a impressão e, consequen-

temente, o valor de mercado que se atribui a ele. 

No Brasil, a indústria de papel e celulose se desenvolveu dentro do pa-

drão convencional da indústria brasileira como um todo. Comerciantes foram 

se transformando em fabricantes, e a Segunda Guerra Mundial contribuiu para 

isso. Na década de 1940, período em que a coleção Biblioteca de Literatura 

Brasileira foi lançada, já se fabricavam papéis e tintas para a indústria gráfica 

em território nacional. No entanto, os insumos eram insuficientes para aten-

der a demanda do mercado editorial e até meados da década seguinte ainda 

se importavam grandes quantidades de papel. No início dos anos de 1950, os 

donos de jornais sofreram um grave racionamento de papel: o produto chegou 

a custar 6,3 cruzeiros o quilo. Para se ter uma ideia do que isso representava, 

considere-se que em 1953 o preço caiu para 3,8 cruzeiros. A instabilidade 

nos preços do papel gerou enorme insegurança. Ainda se importavam grandes 

quantidades de papel e diante da insuficiência do fornecimento local, o gover-

no subsidiava sua compra, principalmente para uso da imprensa (CAMARGO, 

2003, pp. 93-94).  
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Nesse panorama, a Livraria Martins Editora sofreu interferências indire-

tas do governo durante o Estado Novo, uma vez que o editor era considerado 

“subversivo” por recusar a publicar o que quer que fosse favorável ao regime. 

De acordo com Hallewell:  

Embora Martins tenha-se livrado da intervenção do governo, seus negócios 

sofreram contínuas interferências indiretas. A escassez de papel causada pela 

guerra dava ao governo uma ótima cobertura para suas tentativas de prejudicar a 

empresa mediante retenção de suprimentos. Exatamente assim foram frustrados 

os planos de Martins, em 1942, de publicar uma “grande coleção de literatura 

estrangeira”, com autores como Thomas Mann, Robert Graves, D. H. Lawren-

ce, John Galsworthy e William Faulkner. É verdade que a provisão disponível 

de papel era distribuída equitativamente, mas a indústria teria problemas com 

certeza, embora seja difícil quantificar a escassez por absoluta falta de dados. 

Os números de que dispomos são muito incompletos para serem tabulados e, 

mesmo quando se distingue o papel da imprensa daquele destinado a outros 

fins, normalmente não é declarada a distinção entre papel para jornais e papel 

para livros. (HALLEWELL, 2005, pp. 506-507). 

Este breve contexto histórico é relevante para entendermos algumas esco-

lhas que a editora fez quanto à materialidade dos livros. A análise dos volumes 

e a identificação de alguns papéis utilizados nas edições nos permitem traçar 

um comparativo entre a qualidade do papel e a quantidade de exemplares em 

que foram usados. No entanto, vale observar que as informações sistematizadas 

na Tabela 3.3.1 se restringem ao miolo dos livros e não às capas. Os papéis das 

capas diferem dos utilizados nos miolos e não há qualquer informação que 

os identifique com precisão. Também é importante  mencionar que a partir 

de 1952, quando foi publicado o volume X, O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro, 

a editora passou a não incluir nos livros a “justificação de tiragem”, seção do 

livro em que se obtinham dados a respeito dos tipos de papéis utilizados, nú-

mero de exemplares e outras informações pertinentes à edição. Por este motivo, 

também não foram identificados os papéis dos livros publicados na década de 

1950. Outro dado relevante que consideramos na análise deste tópico é o estado 

de conservação dos exemplares consultados. Fizemos um esforço em analisar 

exemplares da coleção localizados em acervos diferentes, uma vez que só assim 

conseguimos reunir um corpus passível de comparação para observarmos as ca-

racterísticas físicas dos papéis e como eles sofreram com a atuação do tempo.

A Tabela 3.3.1 nos mostra os três tipos predominantes de papéis que fo-

ram usados no miolo dos livros durante a década de 1940: vergê, westerledger e 

bouffant. Os dois primeiros foram utilizados nas tiragens destinadas aos exempla-

res de luxo ou especiais, os quais somam a menor quantidade de exemplares da 
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Tabela 3.3.1 
Identificação 
dos papéis 
utilizados no 
miolo dos livros 
na coleção BLB, 
publicados na 
década de 1940, 
e suas respectivas 
tiragens. 

coleção, ou seja, a quantidade destinada a um público restrito; já o papel bouffant 

foi usado nas edições comuns, de maior tiragem, destinada ao público amplo.  

Essas decisões e determinações em um projeto gráfico, como a escolha 

do papel, diz em muito do que se pretende do livro. De acordo com Emanuel 

Araújo, “o editor e o planejador gráfico têm de levar em conta, necessariamente, 

certas características do trabalho a ser impresso – por exemplo, se é destinado a 

bibliófilos ou ao grande público, e neste caso, se há ilustrações e meios-tons, se 

deve submeter-se à tipografia ou ao offset, bem como a extensão (quantidade de 

páginas de texto) e, caso a caso, a relação interna, sempre oscilante, entre o sen-

tido da fibra-cor-opacidade-peso-espessura do conjunto das páginas, o que de-

termina a aparência do livro” (ARAÚJO, 2008, p. 349). Para além das questões 

técnicas e estéticas (qualidade do papel e da impressão), há também diferenças 

de ordem econômica (valor de mercado de um exemplar), material (maior ou 

menor longevidade) e simbólica (o caráter “limitado” das tiragens com papéis 

especiais) (GENETTE, 2009, pp. 36-37). Na coleção, é notável a importância 

dessas diferenciações. 

A lógica do mercado que implica em atribuir maior ou menor valor ao 

produto, com a finalidade de diferenciá-lo e, assim, obter lucro com a sua co-

mercialização, também se aplica ao livro. Ao pensarmos que os gastos com papel 

correspondem a 60% dos custos gráficos de uma publicação e cerca de 30% do 

custo total29, no caso da coleção BLB o papel era realmente um elemento im-

portante do projeto gráfico. Para se ter uma ideia, na década de 1940 as edições 

29. Informação obtida no Guia de Serviços Papel, publicada pela ANER (Associação Nacional de 
Editores de Revista), 2007, p. 7. Disponível em: http://aner.org.br/wp-institucional/wp-con-
tent/uploads/2015/03/guiaPapel.pdf. Acesso em 24 out. 2018.

                                                   

Memórias de um Sargento de Milícias

Iracema

Noite na Taverna e Macário

Reflexões sobre a vaidade dos homens

Vida e Morte do Bandeirante

Marília de Dirceu

Casa Velha

Urupês

Os Escravos

O Ermitão de Muquém e o Garimpeiro

A Moreninha

O Cortiço

Lourenço: Crônica Pernambucana

Poesias

As Primaveras

1941

1941

1941

1942

1943

1944

1944

1944

1947

1952

1952

1953

1953

1953

1955

Título Ano

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Vol.

vergê

vergê

vergê 

vergê

Westerledger

Westerledger

Westerledger

Westerledger

Westerledger

Edição especial         Tiragem Edição comum         Tiragem

bouffant 

bouffant

bouffant

bouffant

bouffant de 10

bouffant de 10

bouffant de 10

bouffant de 10

bouffant de 10

200

200

100

111

125

120

110

120

70

2.200

2.100

2.200

1.500

2.500

2.000

1.800

2.000

1.000

Não constam nos livros da década de 1950 as informações dos tipos de papéis e número de tiragem.
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Figura 3.3.1 Imagem 
feita à contraluz do 
papel vergê utilizado 
na edição especial de 
Reflexões Sobre a Vaidade 
dos Homens, em que se 
veem as linhas 
ou filigranas do papel, 
no sentido horizontal. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

especiais lançadas pela coleção – que contavam com os papéis vergê e westerledger 

–, atingiam uma tiragem entre 70 a 200 exemplares e custavam quarenta mil 

réis, o dobro das edições comuns (SORÁ, 2010, p. 377), as quais foram feitas 

no papel bouffant e atingiam uma tiragem de 1.000 a 2.500 exemplares (Tabela 

3.3.1). Se partimos desses índices comparativos, por exemplo, o volume Noite da 

Taverna e Macário, publicado em 1941, com edições de luxo no papel vergê e o res-

tante em papel bouffant, vemos que edições de luxo representam menos de 10% 

do lucro total da edição. Portanto, para Martins, trabalhar com diferentes papéis 

para um mesmo título e oferecer ao leitor duas opções de edições – sendo o 

papel um dos elementos de diferenciação –, evidencia menos uma questão de 

rentabilidade econômica (lucro almejado) e mais uma atribuição simbólica, ou 

seja, um instrumento de prestígio e distinção social que a tiragem de luxo da 

coleção era capaz de produzir.    

Uma vez que o papel é um aspecto significativo para o projeto da coleção, 

achamos importante detalhar as características dos papéis da BLB identificados 

nessa pesquisa. O papel vergê, por exemplo, é conhecido por ter uma das faces 

com textura de linhas paralelas e a outra lisa e foi usado na edição especial de 

Reflexões Sobre a Vaidade dos Homens, publicada em 1945 (Figura 3.3.1).

As características físicas do papel vergê têm muito a ver com o termo: 

aportuguesado com o acento, provém do francês vergé, riscado, raiado, e se refere 

a qualquer papel que apresenta filigrana ou marca-d’água. Diz-se também papel 

filigranado e (no Brasil) papel linha-d’água (ARAÚJO, 2008, p. 349). 
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Figura 3.3.2 
Marca d’água do papel 
westerledger, usado no 
volume Urupês, de 1944. 
Fonte: Biblioteca 
Brasiliana Guita e José 
Mindlin da USP.

O outro papel destinado às edições especiais foi o westerledger, usado na edi-

ção especial de Urupês, de 1944, o qual também contém a marca d’água ou marca 

a seco do papel, gravada a pressão depois dele ter sido fabricado e que, como a 

filigrana, se vê por transparência, Figura 3.3.2 (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 482). 

As imagens acima carregam informações pertinentes às características dos 

papéis utilizados nas tiragens limitadas (e de maior prestígio) da coleção. A fi-

ligrana e a marca d’água são registros de uma garantia de qualidade por parte 

do fabricante, além de outras significações, tais como: a personalização do papel 

por meio de uma marca d’água própria, reconhecimento do fabricante e prote-

ção à falsificação ou cópias 30. 

A primeira marca d’água surgiu em 1282, em Fabriano, na Itália, e tinha 

a forma de uma cruz. Desde aquela época eram raros os papéis em que não 

houvesse a marca d’água. A simbologia dos desenhos também foi muito variada: 

escudos, emblemas heráldicos, castelos, figuras mitológicas, instrumentos mu-

sicais, monogramas e objetos diversos (FARIA, PERICÃO, 2008, pp. 483-484). 

Na Figura 3.3.2, não conseguimos identificar claramente o desenho que está 

contido no triângulo. No entanto, mais relevante para este estudo é identificar 

como este elemento gráfico reforça o caráter único dos livros a partir de mar-

cas que personalizam os exemplares e os tornam mais raros e valorizados, com 

maior valor de mercado. 

A maior qualidade dos papéis vergê e westerledger utilizados na BLB é paten-

te. Os exemplares analisados das tiragens limitadas em que esses papéis foram 

usados estão em perfeito estado de conservação. O papel bouffant ou bouffant de 1a 

30. SANTOS, Maria José Ferreira dos. Marcas de água e história do papel,  Cultura [Online], Vol. 33, 
2014. Disponível em: http://journals.openedition.org/cultura/2334;DOI :10.4000/cultu-
ra.2334. Acesso em: 09 out. de 2018. 
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também tem uma ótima qualidade e nos exemplares examinados foram encon-

tradas pequenas manchas.31 A diferença que irá marcar radicalmente a qualidade 

e conservação do papel, no miolo dos livros da coleção, se dá posteriormente, a 

partir da década de 1950. Muitos dos livros publicados nesse período mostram 

uma perda considerável na qualidade do papel, que ficam mais quebradiços, 

com manchas e colorações alteradas (Figura 3.3.3).

As amostras reunidas na Figura 3.3.3 mostram os papéis utilizados no 

miolo dos livros das edições especiais e das edições comuns, nos anos de 1940, 

na parte superior e, por último, uma amostra de um dos papéis usados no miolo 

dos livros na décadas de 1950. Na imagem é possível constatar a gradual perda 

de qualidade do material e, consequentemente, da durabilidade do papel. Os 

livros mais antigos da coleção BLB, ou seja, os publicados nos anos de 1940, 

em geral, estão em melhor estado de conservação que os publicados na década 

seguinte. Também com a imagem da Figura 3.3.3 verificamos que os papéis de 

miolo dos livros da coleção nunca tenderam para o “branco-puro”, cor cuja 

composição da matéria do papel tem de ser alvejada quimicamente. Tal como 

afirma o designer Jan Tschichold: “Brancura nunca é sinal seguro de qualidade 

e durabilidade. O papel de impressão do livro levemente mate – tonalidade em 

geral quase imperceptível – é superior. Não ofusca o olho e promove certa har-

monia entre o papel e a impressão, que no papel branco, só pode ser alcançada 

em casos raros e excepcionais.” (TSCHICHOLD, 2007, p. 210).

Com relação às capas percebemos que os papéis usados nos volumes pu-

blicados em 1940 estão em melhores condições de preservação que os usados 

nos volumes de 1950. Portanto, todos os livros lançados na década de 1940 

receberam um papel de capa superior em qualidade e durabilidade em com-

paração com os livros publicados a partir de 1950, nos quais já se veem papéis 

com pigmentos diferentes (Figura 3.3.4). 

31. De acordo com as definições de Lorenzo Baer a respeito das qualidades dos papéis para 
impressão, “o papel bouffant ou bufon, do francês bouffant, particípio presente de bouffer (tornar-
se cheio), também conhecido como  featherweight paper (papel peso-pluma) e  bulk paper  (papel 
volumoso), o papel bouffant é leve, encorpado e fofo. Não-acetinado, quase sem calandragem, 
possui um acabamento áspero. Vendido nos formatos 66 x 96 cm, 76 x 112 cm e 87 x 114 cm, 
nas gramaturas de 63 a 110 g/m², é utilizado em vasta escala na impressão de livros”. (BAER, 
1995, p.173). A qualidade “de primeira”, não é atribuída pela editora, mas sim, o nome dado 
ao papel buffant de 1a, no qual não há a inclusão de pasta mecânica na sua fórmula, a qual tem 
baixa resistência e altera-se facilmente sob os efeitos da luz, do calor e do envelhecimento. O 
maior uso de pasta mecânica na composição do papel é para os papéis destinados à impressão de 
jornais, periódicos e edições populares. Quando este insumo passa a fazer parte da composição 
do papel bouffant, ele é qualificado como papel bouffant de 2a. BAER, 1995, p.165 e  Fonte: https://
pt.slideshare.net/Filllipe/tipos-de-papel-32079245.
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de miolo dos livros 
da coleção BLB
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1940 (as três 
primeiras imagens) 
e na década de 
1950 (a última 
imagem). Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.
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Figura 3.3.4 
Amostras dos 
tipos de papéis de 
capa dos livros da 
coleção BLB na 
década de 1940 
(as duas primeiras 
imagens na parte 
superior) e na 
década de 1950 
(as duas últimas 
imagens). Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.
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A primeira imagem da Figura 3.3.4 representa o papel de capa das edições 

especiais publicadas nos anos de 1940. É visível como o papel tem uma textura 

bem marcante, com aspecto craquelado, rústico. No manuseio e análise deste 

papel verificou-se que a conservação é melhor em comparação com os outros 

papéis de capa da coleção, uma vez que ele se mostrou bem resistente ao manu-

seio e sem muitas marcas de deterioração. Na imagem a seguir (Figura 3.3.5) 

podemos ter uma comparação mais nítida entre o papel usado na edição espe-

cial e na edição comum de uma mesma tiragem, como é o caso da obra Urupês, 

publicada em 1944.

Figura 3.3.5 Capas 
de Urupês: edição 
especial (à esquerda), 
n0 31; edição comum 
(à direita), n0 1832, 
ambas da mesma 
tiragem produzida 
em 1944. Fonte: 
Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin 
/ USP (edição 
especial) e Acervo 
pessoal da autora 
(edição comum).

Nas imagens acima, vemos que o aspecto gráfico que difere a edição es-

pecial da edição comum é de ordem material, ou seja, a qualidade do papel. 

Mesmo levando em consideração as condições de conservação e preservação 

dos exemplares, este exemplo que ocorre em Urupês evidencia o desgaste sofrido 

pelo papel de qualidade inferior usado na capa da edição comum (à direita), 

que tem coloração mais amarelada e mostra a fragilidade de estrutura da fibra, 

deixando-o mais quebradiço e sujeito a danos em função do tempo. 

Como já mencionamos, nos livros publicados na década de 1950 não há 

distinção de edição (especial x comum) e, portanto, em todas as capas deste 

período os papéis apresentam aspecto liso, semelhante ao papel cartão utilizado 

hoje. A variação cromática também é visível, como vemos nas amostras finais da 

Figura 3.3.4. Há tonalidades esverdeadas, alaranjadas e para tons de bege. Como 

não há como obter as informações e identificar exatamente os papéis (tanto de 

capa quanto de miolo), com seus respectivos nomes, fabricantes e gramaturas,  
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não podemos fazer uma descrição mais detalhada da qualidade desses papéis 

usados nos volumes dos anos de 1950. Não sabemos ao menos se são papéis 

nacionais ou importados. No entanto, verificamos que há maior variação na 

qualidade do papel nesse período e, em geral, os volumes apresentam um as-

pecto de menor qualidade e mais suscetível à atuação do tempo. 

Por fim, uma das inferências que podemos fazer nesta pesquisa é que o 

contexto histórico do período – final da Segunda Guerra Mundial, momento 

crítico para a importação de insumos gráficos e produção nacional insuficiente 

para atender todo o mercado, pode ter repercutido na escolha dos papéis usados 

na coleção. De modo que faz sentido a ausência das edições especiais a partir dos 

1950, dentre outros motivos, pela variação e qualidade do papel. Ao observar-

mos o contexto editorial do período, não parece fazer mais sentido para a editora 

manter economicamente uma produção gráfica dispendiosa, com papéis de alta 

qualidade para tiragens comerciais, mesmo que estas fossem usadas apenas na 

tiragem limitada. Há uma mudança de ordem econômica – a busca por maior 

rentabilidade e barateamento do papel, mas também, de intenções editoriais, 

possivelmente por perceber que o público leitor da coleção – que passou a com-

prar o conjunto a partir de 1955 –, poderia ser atraído mais pela identidade visu-

al padronizada (com capa dura e formato padrão) do que pela qualidade material 

dos componentes gráficos, como o papel. 
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3.4  Tipografia

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, 

pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos 

de historias”. Concuerdo plenamente con el escritor 

Eduardo Galeano, quien además afirma que esas 

historias nascen de los días, que somos “hijos de los 

días”. Las historias de vida se mantienen vivas en 

la narración y debemos resguardarlas, para eso las 

depositamos en cofres que llamamos libros, pero antes 

de cobijarlas, las escribimos, usamos el lenguaje como 

un guardián de nuestro proprio existir y dotamos a este 

cuidador de un indumento necesario: la tipografía.

Roberto Flores Osses, Orígenes de la tipografía en Chile (2017)

Ao iniciar este estudo acerca da tipografia utilizada nos volumes da Biblioteca de 

Literatura Brasileira, ou seja, dos tipos impressos nos livros da coleção, algumas 

decisões foram tomadas com o intuito de delimitar o escopo da análise e rela-

cioná-la com outros subcapítulos desta dissertação. Para tanto, utilizamos como 

referência o método de análise gráfica proposto por André Villas-Boas (2009), 

tal como usamos no subcapítulo 3.2. Mancha tipográfica, e o método específico 

para tipografia proposto por Priscila Farias. A pesquisadora propõe um modelo 

de análise que adota como base os níveis microscópios, mesoscópicos (ou in-

termediários) e macroscópicos, os quais são relacionados – a partir da interpre-

tação semiótica de extração peirceana – com as dimensões sintática, semântica 

e pragmática do artefato a ser analisado32. 

A partir das duas referências acima, optamos neste trabalho por um estudo 

analítico que faça sentido com o conjunto da pesquisa sobre o projeto gráfico 

da coleção. Não iremos tratar aqui unicamente de um ou outro nível, como por 

exemplo o nível microscópico, específico da análise dos tipos ou partes deles. 

O que nos interessa é identificar nos livros de que forma a tipografia impressa 

se manifesta como elemento constitutivo do projeto gráfico, quais semelhanças 

e diferenças entre os volumes são identificadas e como, por meio da tipografia, 

podemos reconhecer uma identidade de projeto e uma relação com o conteúdo 

32. Segundo Farias: “A dimensão sintática diz respeito aos aspectos formais ou denotativos da 
tipografia, notadamente aqueles vinculados à visualidade, estrutura e comportamento. A dimen-
são semântica refere-se aos aspectos denotativos da tipografia, ou aos significados atribuídos 
(socialmente, historicamente, estrategicamente), às formas tipográficas. A dimensão pragmática 
deve ser entendida aqui, em consonância com o pensamento de Charles S. Pierce (1878), como 
a soma das consequências práticas (materiais e ambientais, mas também culturais, sociais e eco-
nômicas) resultantes da concepção e usos da tipografia). (FARIAS, 2016, p. 47).
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editorial. Essas questões irão transitar nesta análise pelos diversos níveis e di-

mensões propostos no método de Farias (2016) e de Villas-Boas (2009) e serão 

adotadas conforme a necessidade da investigação. 

3.4.1 A tipografia das capas 

Visualmente, o que define os volumes da BLB como uma coleção é a capa. Ao 

agrupá-las, notamos que há um padrão visual que indica que todos os títulos 

pertencem a um mesmo conjunto (Figura 3.4.1), de modo que a dimensão 

pragmática da capa, identificada em seu nível macroscópio, gera um impacto 

visual e reforça o padrão gráfico da coleção. 

Figura 3.4.1 
Capa dos 15 
volumes que 
constituem a 
coleção Bibliote-
ca de Literatura 
Brasileira. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.

Os elementos estéticos-formais evidenciam que há identidade e hierar-

quia entre os componentes textuais e não-textuais. Ao analisarmos o conjunto, 

no que se refere à dimensão sintática, notamos que as capas se assemelham à es-

tética da folha de rosto, com eixo centralizado, e seguem uma estrutura hierár-

quica fixa: nome da coleção, número do volume, nome do autor, título da obra, 

ilustração símbolo da coleção, nome da editora e local. Econômica em recursos 

técnicos, a impressão tipográfica da capa é feita em duas cores, o vermelho e 

o preto, e tira partido da cor do papel. Apenas as letras iniciais dos títulos são 

impressas em vermelho e os demais textos, como também a ilustração símbolo 
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da editora, em preto. Todos os textos são compostos e impressos em versal ou 

versalete (Figura 3.4.2). 

Figura 3.4.2 
Especificação dos 
componentes textuais 
e não textuais da capa 
de Reflexões sobre a Vaidade 
dos Homens, obra de 
Matias Aires, volume 
IV da coleção BLB. 
Fonte: Acervo pessoal 
da autora.

Nome da coleção

Número do volume

Nome do autor

Título da obra

Ilustração símbolo 
da coleção BLB

Nome e local da editora

O nome da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira, localizado sempre em 

primeiro lugar no topo capa, em geral, não varia a tipografia. No entanto, como 

não foi possível consultar a matriz tipográfica, mas somente os livros (a análise é 

feita a partir da consulta do que se tem impresso hoje), não sabemos se a com-

posição original foi feita a partir de tipos móveis, linotipo ou clichê. Apenas é 

possível indicar que não são letras desenhadas à mão. Diferente de outras editoras 

do período como, por exemplo a José Olympio, que contratava o artista Tomás de 

Santa Rosa para desenhar os textos das capas e depois os imprimia a partir de um 

clichê, na Martins foram usados somente tipos adquiridos de fundidoras, e durante 

a análise não localizamos qualquer uso de letreiramento nas capas, somente nos 

miolos. Segundo definição de Priscila Farias, o letreiramento consiste no “processo 

manual para obtenção de letras únicas, a partir de desenhos” (FARIAS, 2004, p. 2).

A numeração dos volumes impressa em algarismos romanos na capa é 

um dos elementos que apresenta maior variação. Não segue uma ordem crono-

lógica em relação à data de publicação dos títulos, como também há repetição 

de números já publicados e até a eliminação da numeração do volume na capa. 

Essas variações ficam evidentes na capa a partir de O Ermitão de Muquém e O Garim-

peiro, obra publicada em 1952, como vemos no conjunto da Figura 3.4.1. Em As 

Primaveras, último volume da coleção, o número do volume na capa é omitido. 

Não há como saber o motivo pelo qual a numeração dos volumes não 

seguiu uma ordem sequencial de I a XV, mas levando em consideração a perio-
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dicidade em que os livros foram publicados na coleção (1941 a 1955) e a quan-

tidade de lançamentos por ano, vemos que não há um padrão bem estabelecido. 

Por exemplo, em 1941 foram lançados três títulos da coleção, já em 1942, 

apenas um, em 1952, dois, e assim por diante. Se pensarmos que a numeração 

do volume impresso na capa é o componente textual que reitera a condição 

sequencial da coleção, manter seus princípios projetuais de unidade – sem re-

petir ou suprimir tal numeração – seria relevante para a identidade editorial e 

de projeto gráfico da BLB. No entanto, a falta de padrão desse elemento textual 

na capa nos faz supor que se aplicavam modos de controle de projeto gráfico 

diferentes dos adotados nos dias de hoje, os quais são facilitados pelos meios de 

produção e editoração digital com armazenamento de dados, como softwares 

e discos rígidos. 

A partir da análise dos nomes dos autores e títulos das obras identificamos 

que os textos compostos em versal e versalete, apresentam desenhos de letras 

distintos entre os volumes da coleção – são tipos serifados, com estilos aproxi-

mados, mas de famílias diferentes – como também percebemos que há seme-

lhanças entre eles de acordo com a data de publicação das obras, como podemos 

ver nos dois grupos, o primeiro dos volumes publicados na década de 1940 e o 

segundo, na década de 1950 (Figura 3.4.3). 

Ao tomarmos como referência as definições de estilos formuladas por 

Robert Bringhurst (2008) podemos classificar o desenho das letras utilizadas 

nas capas da coleção como letras tipográficas latinas, sendo que no primeiro 

grupo de 1940 há a predominância de um estilo de letra barroca e rococó, com 

características próximas à da tipografia Caslon, e no segundo grupo, de 1950, 

as letras se assemelha em maior número à família Baskerville, com um estilo de 

letra neoclássica. Essas classificações, segundo o autor, são formuladas a partir 

das relações que se estabelecem entre o desenho tipográfico e as demais ativida-

de humanas, tais como a política, a filosofia, a arte e a história das ideias. Nesse 

sentido, é interessante notar as diferenças entre os dois grupos da coleção BLB.

No primeiro, vemos um desenho mais modelado e menos manuscrito, 

característico das letras barrocas que triunfaram na Europa ao longo do século 

XVII, resistiram por boa parte do XVIII e experimentaram um revival entusiástico 

durante o XIX (Bringhurst, 2008). O estilo rococó é identificado pelas letras 

ornamentadas com contrates acentuados. Já no segundo grupo, com exceção 

dos dois últimos títulos, Poesias e As Primaveras, que se assemelha mais ao estilo 

rococó do grupo anterior, as letras acompanham os ideais da arte neoclássica, 

que é mais estática e contida do que a barroca. As letras têm contraste e abertura 

moderados, mas seu eixo, segundo Bringhurst, é ditado pela ideia, não pela ver-

dade da anatomia humana, sendo elas produto da era racionalista, com formas 



109

1950

1940 1950

Figura 3.4.3 Detalhe 
das capas: tipos 
usados para os 
nomes dos autores 
e dos títulos das 
obras. Podemos 
ver que há estilos 
que se assemelham 
conforme a década 
em que foram 
produzidas as 
capas. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

1940

frequentemente belas e calmas, mas indiferentes à beleza mais complexa do fato 

orgânico (BRINGHURST, 2008, p. 143).

A interpretação histórica e formal de Bringhurst é pertinente para pen-

sarmos questões relativas à dimensão semântica da tipografia escolhida nos dois 

períodos da coleção. Num primeiro momento, anos de 1940, vemos um estilo 

tipográfico mais exuberante e expansivo, que se harmoniza com o formato M 

(18 x 24 cm) dos livros. As características do rococó sob a influência estrutural 

do desenho de letra barroca, semelhante à da Caslon, atribui às capas o peso 

da tradição tipográfica, uma vez que Willian Caslon (1692-1766) teve como 

inspiração a tradição de design de tipos romanos do estilo antigo, que havia co-

meçado mais de duzentos anos antes, durante o Renascimento italiano (MEGGS, 

2009). O historiador Phillip Meggs também enfatiza que a enorme atração e 

popularidade do desenho da Caslon residiam na excelente legibilidade e textura 



110

robusta, que tornavam os tipos “confortáveis” e “simpáticos ao olhar” (MEGGS, 

2009, p. 159). De um lado, temos o apelo visual da capa (almejado na escolha 

dos tipos), de outro, os significados históricos embutidos no estilo tipográfico 

de tradição clássica. Se pensarmos a tipografia como indumentária (tal como 

descrita na epígrafe deste subcapítulo), a escolha está de acordo com o con-

ceito editorial da coleção que tinha como objetivo publicar obras de autores 

“clássicos” da literatura brasileira, ou seja, autores já consagrados pela crítica e 

público, como também, muito populares.

A partir dos anos de 1950, vemos a semelhança do desenho da Baskerville 

na maioria das capas da coleção. Com exceção dos títulos O Ermitão de Muquém 

e O Garimpeiro – que apresenta um desenho de letra condensado, próximo à da 

Bodoni e, portanto, bem diferente dos outros volumes da coleção –, e dos dois 

últimos títulos já mencionados, Poesias e As Primaveras, o estilo tipográfico das de-

mais capas se aproxima da Baskerville e, consequentemente, traz para as capas da 

BLB os valores embutidos com a nova opção do desenho dos tipos. A mudança 

ajusta melhor a tipografia na capa, uma vez que os livros diminuem de tamanho 

e passam a ter o formato P (21 x 14,5 cm). Segundo Meggs, John Baskerville 

(1706-1775), ao criar o design de tipo que leva seu nome, atinge o auge do es-

tilo de transição que transpõe o abismo entre o estilo antigo e o design moderno 

de tipos, com letras que ostentam uma nova elegância e leveza (MEGGS, 2009, 

p. 159). Tanto a visão de Meggs quanto a de Bringhurst – que isenta o design 

da Baskerville de qualquer organicidade, atribuindo ao seu desenho a essência 

do racionalismo tipográfico do século XVIII, sendo mais popular na França re-

publicana e nas colônias americanas do que na Inglaterra do período em que 

foi feita (BRINGHURST, 2008, p. 235) – contribuem para pensarmos a escolha 

da editora com o novo tipo mais leve e contido em comparação com o desenho 

dos tipos da década anterior. Simbolicamente, o novo estilo retrata a economia 

formal pela qual a coleção atravessou, com formato menor, menos exuberante e 

mais padronizada.    

Aspecto importante das capas da BLB são as iniciais dos títulos, as quais 

são representadas pela primeira letra da palavra, de corpo maior que as demais e 

impressas na cor vermelha. As iniciais remetem à tradição das letras capitais usadas 

em monumentos romanos e pedras gravadas. De acordo com o verbete “letra ca-

pital” encontrado no Dicionário do Livro, temos a seguinte definição: “Os primiti-

vos alfabetos fenício, grego e romano, compunham-se apenas de um tipo de le-

tra, as maiúsculas. O caractere romano é minúsculo, empregando as maiúsculas 

apenas no início das frases, pelo que se designaram capitais, derivadas da palavra 

cabeça. Foi usado pelos romanos em epígrafes e monumentos desde o século 

III a.C. até ao século VI d.C.” (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 436) (Figura 3.4.4).
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As mais antigas letras europeias que chegaram até nossos dias são mai-

úsculas gregas gravadas em pedra e que serviram de modelo para as escrituras 

formais da Roma Imperial. Posteriormente, as letras europeias sofreram muitas 

outras mudanças entre a época das inscrições romanas e a de Gutemberg e os 

escribas monásticos mantiveram vivas as letras antigas, utilizando-as nos títulos, 

subtítulos e iniciais (BRINGHURST, 2008, pp. 133-34). A coleção BLB retoma 

nos títulos das obras, impressos nas capas e lombadas, a tradição das iniciais, 

como vemos no detalhe da Figura 3.4.5. 

Figura 3.4.4 Capitais rústicas em 
vermelho, em pergaminho do 
século IX a.C., tradução do grego 
para o latim. Disponível em: http://
www.mmdc.nl/static/site/resear-
ch_and_education/palaeography/
palaeography_scripts/142/Capita-
lis_rustica_and_Capitalis_quadrata.
html. Acesso em: 27 out. de 2018.

Figura 3.4.5 
Detalhe das 
iniciais em 
vermelho na capa 
de Casa Velha, de 
Machado de Assis. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

O elemento cromático de diferenciação, atribui identidade às capas e 

potencializa o caráter clássico da obra, uma vez que a cor vermelha, pigmen-

tação mais antiga no processo de impressão em cores, nos remete às iniciais 

desenhadas à mão nos códices e incunábulos. Segundo Jan Tschichold, na Idade 

Média tardia, a pausa entre as frases era feita com marcações, o símbolo de 

parágrafo ¶, inserido à mão em vermelho, pelo rubricator (ofício cuja denomina-

ção deriva da cor rubrum = vermelho) (TSCHICHOLD, 2007, p. 135). Portanto, 

o destaque das iniciais em vermelho é um elemento forte da identidade visual 

das capas, o que as diferenciam das capas de outras coleções da Martins e par-

ticulariza a coleção BLB. 

Como vimos, as tipografias utilizadas nas capas mostraram característi-

cas das letras barrocas (séc. XVII) e neoclássicas (séc. XVIII), tais como: traço 

modulado, tipos serifados, eixo variável, eixo vertical, racionalista e variou de 
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acordo com a década em que o volume foi publicado. No que se refere à lom-

bada, a disposição dos textos seguiu o mesmo padrão hierárquico da capa, em 

que os textos dispostos na vertical seguem a seguinte ordem: título da coleção, 

o número do volume, o nome do autor, o título da obra e o nome e local da 

editora. Na lombada também houve variação do desenho das letras de acordo 

com o período de publicação, no entanto manteve-se as iniciais dos títulos das 

obras na cor vermelha, tal como na capa. 

Na década de 1940, vemos o uso de tipos sem serifas e condensados, os 

quais se assemelham aos estilos da Grotesca Reforma ½ Preta Estreita, da fun-

didora nacional Manig33, e ao desenho da Futura, feita por Paul Renner (1876-

1956). São estilos tipográficos bem diferentes da tipografia usada na capa e no 

miolo dos livros. Porém, o tipo sem serifa na lombada propicia uma melhor 

legibilidade do texto, que tem que se ajustar à área diminuta. Nos livros da dé-

cada de 1950, apenas o nome da coleção, da editora e o local estão impressos 

com tipos sem serifa, os demais textos mantêm as características das letras e fa-

mílias tipográficas da capa, com tipos serifados. Na Figura 3.4.6, podemos ver 

como na lombada da década de 1940 a coerência tipográfica (ao fazer uso de 

tipos sem serifa) é maior que na década de 1950, em que a mistura de famílias 

tipográficas (com e sem serifa ) se torna o padrão. 

Nos quinze volumes analisados, a quarta capa (também conhe-

cida como contracapa) segue o mesmo padrão com o símbolo da 

editora centralizado. O texto, no canto inferior esquerdo – que traz 

a informação: “Impresso na E. G. Revista dos Tribunais” –, aparece 

impresso até o volume VII, Casa Velha, de 1944. Nos demais títulos da 

coleção vemos somente a ilustração. A pesquisadora Yone Soares de 

Lima, ao analisar as ilustrações dos livros de literatura da década de 

1920, publicados em São Paulo, identifica neste recurso o uso da ilus-

tração como uma vinheta que tem por objetivo encerrar a publicação 

e reforçar a marca da editora, tal como aconteceu em edições célebres 

da década de 1920, como Paulicéia Desvairada ou Poemas de Amor e de Saudades 

(LIMA, 1985, pp. 162-163). Nos livros da coleção BLB, a ilustração 

símbolo da editora é assinada pelo ilustrador José Wasth Rodrigues, 

um dos grandes nomes da ilustração para livros da década de 1920 e 

que continuou atuante nas décadas seguintes (Figura 3.4.7).

33. Este tipo se assemelha à Grotesca ½ Preta Estreita (série 42), da fundidora nacional Manig. 
De acordo com Isabella Aragão: “No que concerne à fundição de tipos do século XX, o cenário 
provavelmente foi parecido com o do século anterior até a década de 1930 e 1940, quando 
surgiram empresas como a Funtimod e a Manig. (…) Neste período, o estado de São Paulo 
herdou do Rio de Janeiro o posto de centro econômico Nacional e as fundições paulistas 
Funtimod e Manig dominaram o território brasileiro. (ARAGÃO, 2016, p. 108).

Figura 3.4.7 
Quarta-capa de 
uma das edições 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora. 



113

Figura 3.4.6 
Lombadas do livros: 
Reflexões sobre a Vaidade 
dos Homens, de Matias 
Aires, à esquerda, e 
O Ermitão de Muquém e 
O Garimpeiro, à direita. 
Fonte: Acervo pessoal 
da autora. 

 1940  1950

Por fim, no que se refere às orelhas, último elemento da capa aqui con-

siderado, os livros apresentaram capas com orelhas na maioria em branco, sem 

qualquer informação34. Somente em As Primaveras, de Casimiro de Abreu, consta 

uma apresentação crítica da obra. Na diagramação, o texto aparece justificado e 

impresso em preto, apenas com o título em vermelho (Figura 3.4.8). 

34. Gérard Genette diz que a orelha é a área destinada na capa para abrigar o release, algum 
manifesto da coleção, listas de obras do mesmo autor ou coleção ou ser apenas “muda”, como 
todo ato de desperdício, é uma marca de prestígio. (GENETTE, 2009, p. 30). 

Figura 3.4.8 
Capa e orelha 
(com texto),  
de As Primaveras, 
de Casimiro de 
Abreu. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.
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3.4.2 A tipografia do miolo 

A tipografia impressa no miolo dos livros da coleção BLB variou muito em rela-

ção à escolha dos tipos, principalmente nos paratextos iniciais, tais como: falsa 

folha de rosto e folha de rosto. No entanto, há um padrão na diagramação dos 

livros, uma vez que os componentes textuais seguem parâmetros tradicionais de 

composição e disposição na página, ordenados de modo hierárquico e sempre 

centralizados. Se pensarmos no impacto visual das páginas e na sua dimensão 

pragmática, os volumes mostram uma identidade visual recorrente, o que carac-

teriza um padrão de projeto gráfico. No entanto, se verificarmos com olhar mais 

clínico, em um nível microscópio, veremos que ocorrem variações significativas 

no projeto, como por exemplo detalhes tipográficos que não seguem nenhum 

padrão, tais como: tamanho das letras, variações da forma (grifo, negrito, regu-

lar), espaço entre palavras, entrelinha, etc.

Nos volumes publicados na década de 1940 a variação de família tipo-

gráfica é maior que na dos anos de 1950. Percebemos, também, que há dife-

renças entre os desenhos das letras e fica evidente a falta de preocupação em 

manter uma identidade por meio dos tipos, fato motivado possivelmente pela 

disponibilidade do material. O título da obra impresso com uma determinada 

tipografia na capa não mantém a mesma família para a impressão do título no 

miolo. Em alguns casos, vemos no miolo mais de um desenho de letra (tipos 

diferentes) para imprimir o nome da obra (Figura 3.4.9).

Figura 3.4.9 
Três diferentes 
tipos são usados 
para impressão 
do título Marília de 
Dirceu, publicado em 
1944. Em cima, o 
tipo usado na capa, 
no meio, o da falsa 
folha de rosto, e em 
baixo, o impresso 
na folha de rosto. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Figura 3.4.10 
Folhas de rosto de 
Os Escravos, de 1947, 
Casa Velha, de 1944, 
e Marília de Dirceu, de 
1944, mostram a 
variedade dos tipos 
usados nos livros da 
coleção. Fonte: Acervo 
pessoal da autora. 

Figura 3.4.11 
Folhas de rosto 
dos livros Lourenço: 
Crônica Pernambucana, 
As Primaveras e A 
Moreninha, todos 
volumes publicados 
na década de 1950. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora. 

Ao compararmos as folhas de rosto, também, é possível notar a variação 

de famílias tipográficas entre os volumes (Figura 3.4.10). 

A partir da década de 1950, o projeto gráfico da BLB e a escolha dos tipos 

ficam mais padronizados. Vemos poucas variações de tipos dentro de um mes-

mo livro. Na folha de rosto desse período são acrescentados elementos como 

fios (parte superior e inferior da página) e a ilustração símbolo da BLB. O nome 

da coleção e o número do volume são indicados na primeira página do livro, 

antes da falsa folha de rosto. O título da obra é impresso totalmente em verme-

lho e em alguns casos, como na obra As Primaveras, ele fica em itálico. De modo 

geral, uma padronização maior de tipos na década de 1950 se deu dentro do 

mesmo volume e não entre os volumes do mesmo período, mesmo que tenha 

ocorrido uma maior padronização do leiaute entre eles, como vemos na ima-

gem da Figura 3.4.11. 
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O estudo das folhas de rostos da coleção, possibilitou verificar que o único 

volume que usou um tipo sem serifa, com uma justificação de texto descentra-

lizada na folha de rosto, diferente do padrão visual que foi adotado na coleção 

dos livros de 1940, foi Iracema, publicado em 1941 (Figura 3.4.12). 

Figura 3.4.12. 
Falsa folha de 
rosto e folha de 
rosto de Iracema, 
publicado em 
1941. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.

O tipo semelhante ao desenho de letra da família Futura, criada por Paul 

Renner (1878-1956), em 1924-26, e lançada pela fundição Bauer de Frankfurt 

em 1927, a qual de acordo com Bringhurst foi a primeira e permanece sendo a 

melhor de todas as fontes geométricas sem serifa (BRINGHURST, 2005, p.280), 

aparece apenas nessas duas páginas do livro. Nas demais, o tipo impresso é se-

rifado, com desenho semelhante ao da Baskerville (como veremos adiante), e 

mantém o padrão do primeiro volume da coleção, Memórias de um Sargento de Milí-

cias, e dos outros livros publicados na BLB. 

A mudança do estilo tipográfico em Iracema, logo no segundo título da co-

leção, nos chamou atenção quando vimos no colofão que este volume foi com-

posto e impresso nas Oficinas José Magalhães e não na Empresa Gráfica da Revista 

dos  Tribunais, maior gráfica do período e na qual foram compostos e impressos 

os demais livros. A informação nos possibilitou inferir que as escolhas de projeto 

gráfico estavam sujeitas ao catálogo de tipos das gráficas, como também à atua-

ção dos gráficos que eram responsáveis pela composição dos textos e paginação. 

O caso pontual de Iracema enfatiza também a unidade dos demais volumes, que 

passaram a seguir um padrão mais evidente tanto na estrutura da mancha tipo-

gráfica, com eixo centralizado, quanto na escolha do estilo tipográfico. 

Ao mesmo tempo que a coleção diversificou as famílias tipográficas para 

os textos de maior destaque nos livros (como títulos e nome dos autores), para o 
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restante dos textos ela manteve um padrão com tipos romanos serifados. Os tipos 

em itálico foram usados com maior frequência nos prefácios – parte pré-textual, 

localizada sempre antes do texto principal e iniciada em página ímpar. Segundo 

Bringhurst, “as romanas eram geralmente usadas no texto principal e as itálicas 

no prefácio, nas notas introdutórias, nas notas laterais e nas citações blocadas 

ou em versos” (BRINGHURST, 2005, p. 66). Portanto, este recurso tipográfico 

remonta à tradição da tipografia, como também à prática comum das edições 

francesas e norte-americanas por ser um recurso que pretendia realçar o texto 

crítico (MARTINS, 2016, p. 58). Outra finalidade do uso do texto em itálico, o 

qual se diferencia do romano, segundo Bringhurst, é que a diferença entre as 

letras romanas e as itálicas não está somente na inclinação, mas principalmente 

no seu fluxo. As itálicas têm uma estrutura mais cursiva que as romanas, e por 

esta razão, se aproximam mais da escrita à mão ou da escrita contínua (BRIN-

GHURST, 2005, p. 66). E a partir de uma leitura semântica dessa relação entre le-

tra e conteúdo, entendemos que o fluxo contínuo do itálico associado ao gestual 

da escrita, aproxima de imediato o leitor e o ambienta para a leitura principal. A 

coleção, portanto, segue a tradição da edição e da história da tipografia ao se valer 

deste recurso (Figura 3.4.13).

Figura 3.4.13 
Texto em itálico 
do prefácio de 
Marília de Dirceu. 
Fonte: Acervo 
pessoal da 
autora.

A partir da análise comparativa entre os quinze volumes que integram a 

coleção BLB, verificamos que não há só uma família de tipo para a impressão dos 

textos principais das obras. De modo que criamos uma tabela com a finalidade de 

agrupar os títulos dos volumes de acordo com o estilo tipográfico mais próximo 

do desenho de letra de famílias tipográficas conhecidas. As comparações entre as 

tipografias identificadas nos volumes foram feitas principalmente a partir dos de-

senhos das letras em caixa-alta Q, G e C e as semelhanças com tipos impressos em 

catálogos da época, como os da Manig, Funtimod e os levantados por Kenneth Day 

(1956). Verificamos que há quatro desenhos básicos de letras na coleção, as quais 

se assemelham aos tipos Century, Caslon, Bodoni e Baskerville (Tabela 3.4.1). 
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Tabela 3.4.1 
Identificação dos 
tipos usados no 
texto principal 
da obra. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.

A tabela nos mostra que a escolha dos tipos não seguiu um padrão de 

acordo com a década (ou período) em que a publicação foi produzida, mas 

que, ao contrário, a variação tipográfica entre os volumes foi constante nas duas 

décadas. Como praticamente todos os livros foram compostos e impressos na 

Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais – com exceção do volume II, Iracema, 

como já mencionado – numa perspectiva atual de projeto seria natural que se 

estabelecesse apenas uma família tipográfica para todos os volumes da coleção. 

No entanto, a falta de padronização evidencia que a escolha se deu pontualmen-

te, ou seja, a partir de decisões tomadas livro a livro. No entanto, como veremos 

a seguir, o estilo tipográfico das famílias Century, Caslon, Baskerville e Bodoni, 

diz muito do estilo da própria coleção e de como ela criou uma identidade 

mesmo não usando uma única família tipográfica. 

Na tabela, vemos que a maioria dos livros adotou o desenho das letras se-

melhante ao da família de tipos Century, criada por Morris Fuller Benton (1872-

1948). Os primeiros desenhos da Century foram feitos pelo pai de Morris, Linn 

Boyd Benton, importante tipógrafo e empresário que criou em 1894 a fundição 

de tipos American Type Founders (ATF). Linn Boyd Benton desenhou a Century 

Roman para ser usada na revista The Century Magazine, com o objetivo de aplicar um 

tipo mais escuro, legível e condensado, que se adequasse melhor ao formato da re-

vista. A Century foi redesenhada por Morris Fuller Benton e teve várias versões. Em 

1915, Morris cria a Century Schoolbook, a qual foi editada pela ATF em 1924 e pela 

Monotype. Segundo Meggs, Benton estudou cuidadosamente a percepção humana 

e compreensão de leitura para desenvolver o tipo Century Schoolbook, projetado 

para manuais escolares e amplamente utilizados neles (MEGGS, 2009, p. 242).

TíTuLOAnOVOL.

Memórias de um Sargento de Milícias

Iracema

Noite na Taverna e Macário

Reflexões sobre a Vaidade dos Homens

Vida e Morte do Bandeirante

Marília de Dirceu

Casa Velha

Urupês

Os Escravos

O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro

A Moreninha

O Cortiço

Lourenço: Crônica Pernambucana

Poesias

As Primaveras

1941

1941

1941

1942

1943

1944

1944

1944

1947

1952

1952

1953

1953

1953

1955

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

CEnTury CAsLOnBOdOniBAsKErViLLE ****

* Os tipos identificados nos livros são semelhantes aos desenhos das letras das famílias tipográficas indicadas acima
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Além da legibilidade apropriada para leitura com extensa massa de texto, 

como no caso dos romances – principal gênero da coleção –, o fato do desenho 

da letra ser um pouco mais estreito, faz da Century um tipo adequado para apro-

veitamento na mancha tipográfica e, portanto, reduz a quantidade de páginas do 

livro. Os títulos que usaram tipos semehantes a este desenho de letra na coleção 

foram: Memórias de um Sargento de Milícias, Noite na Taverna e Macário, Reflexões sobre a Vaidade 

dos Homens, Urupês, O Cortiço e Poesias (Figura 3.4.14).

Figura 3.4.14 
Detalhe da tipografia de 
Noite na Taverna e Macário 
(1942), em que vemos 
o desenho das letras 
semelhantes ao da 
família Century. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 3.4.15 
Detalhe da tipografia 
de Casa Velha (1944), em 
que vemos o desenho 
das letras semelhantes 
ao Baskerville. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.

O segundo desenho de letras mais recorrente é o semelhante à da família 

Baskerville, tipografia que também foi usada na maioria das capas de 1950. As 

obras em que vemos este tipo são: Iracema, Vida e Morte do Bandeirante, Casa Velha, O Er-

mitão de Muquém e O Garimpeiro e Lourenço: Crônica Pernambucana, sendo este último títu-

lo o único volume a usar o tipo tanto na capa quanto no miolo (Figura 3.4.15).

Marília de Dirceu, Os Escravos e A Moreninha imprimem tipos muitos semelhantes 

aos da família tipográfica Bodoni, desenhada por Giambattista Bodoni (1740- 

-1813), tipos com características bem marcantes como serifas finas e abruptas, 

terminais redondos, eixo vertical, abertura pequena, alto contraste e modulação 

exagerada (BRINGHURST, 2008, p. 237) (Figura 3.4.16). 

Figura 3.4.16 
Detalhe da tipografia
 de A Moreninha (1952), 
em que vemos o 
desenho das letras 
semelhantes ao da 
Bodoni. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Por último, de acordo com a tabela, As Primaveras foi o único título a usar a 

tipografia semelhante à Caslon (Figura 3.4.17). Figura 3.4.17 
Detalhe da tipografia de 
As Primaveras (1952), em 
que vemos o desenho 
das letras semelhantes ao 
da Caslon. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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O tamanho dos tipos varia entre o corpo 10 e o 12, o ideal, segundo o Ma-

nual do Tipógrafo, que especifica: “Chegamos ao maior grau de legibilidade, quan-

do consideramos o tipo de 12 pontos. Várias das melhores autoridades apontam 

para este tamanho de tipo, adequadamente entrelinhado, como o que oferece 

o máximo de legibilidade na composição em massa, sendo o mais atraente aos 

olhos do leitor. De qualquer modo, os tamanhos para leitura satisfatória variam 

entre os tipos de 10 a 12 pontos” (POLK, 1948, p. 173). O corpo 10 é mais 

usado nos prefácios, introduções e notas preliminares da coleção, já o tamanho 

12, tem maior incidência nos textos principais. 

O estudo da tipografia usada na capa e no miolo dos livros da coleção teve 

como finalidade entender de que modo a dimensão sintática e semântica dos 

desenhos das letras, as quais fazem parte de um repertório de tipos muito co-

nhecidos como Century, Bodoni, Caslon e Baskerville, trouxeram para o suporte 

livro significados que corroboram a ideia da tradição clássica na composição 

dos livros. A escolha tipográfica da coleção mostra similaridades com as edições 

das imprensas particulares britânicas, as private presses, e do movimento arts and 

crafts (artes e ofícios), liderado por William Morris (1834-1896) e John Ruskin 

(1819-1900), no final do século XIX. Ao mencionar exatamente esses tipos 

(identificados na coleção) e traçar um panorama a respeito da retomada de uma 

tradição clássica na tipografia, o historiador Phillip Meggs observa:

Morris, o movimento arts and crafts e as imprensas particulares revitalizaram a 

tipografia. A paixão pelos tipos da era vitoriana começou a declinar nos anos de 

1890, à medida que imitações dos tipos da Kelmscott foram sucedidas pela re-

tomada de tipos clássicos. Os tipos mestres Garamond, Plantin, Caslon, Basker-

ville e Bodoni foram estudados, novamente abertos e oferecidos para compo-

sição manual e por teclados durante as primeiras três décadas do século XX. 

Nos Estados Unidos, a American Type Founders Company (ATF) montou ampla 

biblioteca para pesquisa tipográfica e desempenhou papel importante na reto-

mada de projetos anteriores. Seu diretor de desenvolvimento de tipos, Morris F. 

Benton (1872-1948), projetou importantes variações da Bodoni e Garamond. 

(...) De 1901 a 1935, Benton projetou aproximadamente 225 tipos. (...) O 

legado do movimento arts and crafts ultrapassa as artes visuais. O comportamento 

de seus defensores quanto a materiais, função e valor social tornou-se impor-

tante inspiração para os designers do século XX. (MEGGS, 2009, pp. 241-242).

 

Se pensarmos que nos anos de 1940 muito já havia sido feito em ter-

mos de experimentação tipográfica nas capas de literatura nacional, como por 

exemplo, as capas dos anos de 1920, em que os ideais do movimento literário 

modernista defendiam a liberdade estética e o rompimento com qualquer tra-

dição, a opção pela capa tipográfica clássica – com apenas um elemento pictó-
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rico (o símbolo da coleção), tirando partido do desenho de letras clássicas da 

tipografia –, traduz graficamente o conteúdo literário canônico da coleção. O 

maior destaque da capa, as iniciais em vermelho, aumenta ainda mais o peso 

da inspiração tradicional da feitura do livro ao fazer um paralelo com as iniciais 

rubricadas. No miolo, a harmonia e unidade na escolha tipográfica em relação 

à obra literária, atribui sobriedade ao objeto e gera uma mensagem clara para 

qual público-leitor a coleção se destinava. E a inspiração nos ideais clássicos do 

design do livro, como vimos formulados por Meggs, são vistos aqui na edição 

brasileira da coleção BLB como uma tentativa de atribuir valor simbólico ao 

objeto livro a partir de opções gráficas tradicionais, como a escolha tipográfica.

Por último, vale mencionar que foram identificados na coleção letreira-

mentos feitos pelos seguintes artistas gráficos: F. Acquarone, para Memórias de um 

Sargento de Milícias, Di Cavalcanti, para Noite na Taverna e Macário, e Guignard para Marí-

lia de Dirceu. Como não houve grande incidência deste recurso no projeto gráfico 

da coleção (diferentemente do que ocorreu com os desenhos das capitulares, 

tema do próximo tópico 3.5), deixamos aqui alguns dos registros de letreira-

mentos realizados pelos artistas acima citados, Figura 3.4.18. 

Figura 3.4.18 
De cima para baixo, 
letreiramentos feitos 
por: Di Cavalcanti, 
Guignard e F. Acquarone. 
Fonte: Acervo pessoal 
da autora.
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Nas imagens, podemos perceber como o desenho das letras é coerente 

com o estilo adotado pelos artistas nas ilustrações, que gera uma estética parti-

cular e estabelece um diálogo entre as letras e os desenhos figurativos. Em geral, 

o letreiramento foi usado no projeto gráfico para definir as partes da obra, sepa-

rar dois títulos dentro de um mesmo volume, como em Noite na Taverna e Macário, 

marcar o fim da obra literária e registrar a autoria do ilustrador.
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3.5 Capitulares

As letras iniciais, ou capitulares, estão presentes em quase todos os volumes da 

Biblioteca de Literatura Brasileira. A variedade dos desenhos e estilos das letras 

iniciais, como também o modo como foram usadas no leiaute, motivaram o es-

tudo específico deste componente textual. Neste tópico iremos fazer um levanta-

mento descritivo das capitulares impressas nos livros e entender de que maneira 

elas se destacaram como um elemento estético formal no design da coleção. 

Historicamente, a função primordial da capitular é marcar o início do 

texto. Herança das antigas práticas dos escribas, em que uma grande maiúscula 

inicial era desenhada para chamar a atenção para o local de início da leitura, o 

uso de capitulares antecede à prática tipográfica. Nos livros manuscritos e im-

pressos, a partir da invenção da tipografia no século XV, o espaço destinado às 

iniciais era deixado em branco no ato da impressão para que posteriormente 

elas fossem desenhas à mão. Quando eram impressas juntamente com os textos 

eram gravadas em madeira ou a buril, sendo neste caso frequentemente assina-

das pelo gravador (FARIA, PERICÃO,  2008, p. 405).

Na história editorial brasileira, a capitular foi um recurso gráfico muito 

utilizado nos livros de literatura da década de 1920. Geralmente harmonizadas 

com os demais ornamentos das páginas (em edições de luxo, também com 

a capa) dependendo de sua apresentação gráfica, substituíam perfeitamente a 

ilustração de texto, ao se constituírem em certos casos nos únicos elementos 

decorativos. Nas edições de poesia o uso das capitulares teve um claro objetivo 

de inovar graficamente as brochuras do período (LIMA, 1985, p. 138).

Ao aderir ao recuso ornamental das capitulares em quase todos os títulos 

da coleção BLB, independente do gênero literário, a Martins confere aos livros 

um apuro gráfico da tradição decorativa mais antiga do objeto livro. Em alguns 

volumes, veremos que as letras iniciais são ornamentadas, ou seja, desenhadas à 

mão pelo artista que ilustrou o livro. Há casos também de iniciais simples (não 

ornamentadas), as quais são compostas por tipos móveis, em corpo maior, e 

diferente da tipografia impressa no texto principal. Dos quinze volumes da co-

leção, dez contaram com capitulares: Memórias de um Sargento de Milícias, Iracema, Noite 

na Taverna e Macário, Marília de Dirceu, Casa Velha, Os Escravos, Urupês, A Moreninha, O Ermitão 

de Muquém e O Garimpeiro e Lourenço: Crônica Pernambucana. Dos outros cinco volumes, 

apenas O Cortiço usou duas pequenas capitulares, mas que não são representati-

vas para a amostragem que iremos apresentar. Os demais volumes não usaram 

qualquer tipo de capitular. Como vemos na Tabela 3.5.1. 
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TítuloAnoVol.

Memórias de um Sargento de Milícias

Iracema

Noite na Taverna e Macário

Reflexões sobre a vaidade dos homens

Vida e Morte do Bandeirante

Marília de Dirceu

Casa Velha

Urupês

Os Escravos

O Ermitão de Muquém e o Garimpeiro

A Moreninha

O Cortiço

Lourenço: Crônica Pernambucana

Poesias

As Primaveras

1941

1941

1941

1942

1943

1944

1944

1944

1947

1952

1952

1953

1953

1953

1955

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Capitulares

Tabela 3.5.1 
Lista das ausências 
e presenças das 
capitulares na 
coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

A tabela nos mostra que na década de 1940 somente dois volumes não 

contaram com capitulares, Reflexões Sobre a Vaidade dos Homens, 1942, e Vida e Morte do 

Bandeirante, 1943. Nos anos intermediários da coleção, todos os volumes foram 

publicados com as iniciais. A maior ausência delas foi em 1953, quando apenas 

um dos quatro volumes publicados contou com as iniciais. A falta de padrão 

na inserção das capitulares nos volumes não parece ter sido motivada por data, 

tampouco pelo gênero literário, um vez que há capitulares em todos os gêneros: 

prosa e poesia. Portanto, não há como saber exatamente os motivos pelos quais 

nem todos os volumes foram impressos com as iniciais, elemento estético-for-

mal que valoriza a edição tanto pela tradição histórica quanto pela singularidade 

estética das letras desenhadas à mão. 

A seguir serão listadas as obras que contaram com as iniciais (ou ca-

pitulares) no projeto gráfico do miolo dos livros e uma breve descrição de 

cada conjunto. 

3.5.1 As iniciais de Memórias de um Sargento de Milícias

No primeiro volume da coleção, Memórias de um Sargento de Milícias, de 1941, o mais 

provável é que as capitulares tenham sido desenhadas por F. Acquarone (Fran-

cisco Acquarone, 1898-1954), artista que também fez as vinhetas e as ilustra-

ções para o texto de Manuel Antonio de Almeida. (Figura 3.5.1). Como não há 
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35. As iniciais capitais historiadas mais antigas se encontram em manuscritos insulares da pri-
meira metade do século VIII, no entanto, seu período mais florescente foi o século XII. A sua 
inclusão nas páginas dos manuscritos medievais permitiu a perfeita integração entre o texto, a 
decoração e a ilustração, que caracterizam os manuscritos românticos, tais como as bíblias de 
Winchester e de Lambeth. (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 406).

Figura 3.5.1 
Capitulares 
de Memórias 
de um Sargento 
de Milícias, 
volume I da 
coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da 
autora.

assinatura ou registro que evidencie a autoria do desenho da capitular, estamos 

considerando que a editora manteve o mesmo padrão dos outros volumes da 

BLB, em que o artista responsável pela ilustração é também o autor dos desenhos 

das letras iniciais. 

A posição da capitular baixada (ou descida) remonta à tradição dos escri-

bas e das prensas tipográficas (BRINGHURST, 2005, pp. 73-74). De acordo com 

a classificação de letras iniciais no Dicionário do livro, este conjunto representa a 

forma de inicial historiada, ou seja, a inicial ornamentada com desenhos alusivos 

ao assunto do texto, desenhadas para uma obra específica35. No que se refere ao 

estilo do desenhos das letras, Acquarone mistura elementos mais geométricos, 

inspirados nos grafismos indígenas, contidos em espaços delimitados como o 

oco das letras (a parte da letra que em geral aparece vazada) e na barra inferior 

– a base em que letra repousa, a qual serve para alinhar a inicial com o texto 

corrido e sustentar a moldura retangular. Os terminais das letras mostram grande 

influência do estilo art nouveau. 

A mistura de estilos é uma característica forte das décadas anteriores,  

no que diz respeito às ilustrações e aos ornamentos dos livros, como iremos 

ver no tópico dedicado às ilustrações. Outro aspecto relevante que vale destacar 

neste conjunto (e nos conjuntos a seguir) é a prática de fazer a composição da 
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primeira palavra ou da frase em versal ou versalete, após a capitular.  Este recurso, 

segundo Bringhurst (2005), serve para criar uma ponte entre a capitular e o tex-

to comum e é uma prática muito recorrente na composição tipográfica. 

3.5.2 As iniciais de Iracema

No volume II da coleção, Iracema, de 1941, vemos o uso de capitulares de corpo 

maior, que fazem parte de uma mesma família tipográfica e, portanto, não fo-

ram desenhas à mão. Figura 3.5.2. São classificadas como letras iniciais simples, 

cuja forma gráfica se mantém essencialmente conforme a letra, destacando-se 

do texto (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 408). A capitular tem posição elevada, ul-

trapassa um pouco o limite da altura da primeira linha do texto. A composição 

da palavra, após a inicial, é feita em versal. O estilo tipográfico das letras remete 

aos tipos romanos do século XV e XVI, com serifas acentuadas e eixo humanis-

ta. As finas hastes dos caracteres criam um diálogo interessante com os traços 

delicados das ilustrações de Anita Malfatti (Anita Catarina Malfatti,1889- 1964). 

3.5.3 As iniciais de Noite na Taverna e Macário

Em Noite na Taverna e Macário, de 1941, volume III da coleção, as capitulares foram 

desenhadas por Di Cavalcanti (Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e 

Melo, 1897-1976), artista responsável pelas vinhetas e ilustrações da obra, e são 

novamente caracterizadas como iniciais historiadas, com elementos decorativos 

que representam o texto. A este conjunto podemos acrescentar também outra 

classificação, as chamadas iniciais figuradas, ou seja, aquelas decoradas com per-

sonagens, em geral numa alusão simbólica e relacionada com o conteúdo do 

texto que se quer ilustrar. (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 407). O desenho forte 

das iniciais está em total harmonia com os das ilustrações de maior destaque 

do volume. Há uma correspondência figurativa interessante entre as capitulares 

e as demais ilustrações do capítulo. Percebemos, também, como Di Cavalcanti 

se esmerou em criar diferentes ornamentos (cenas retratadas) para uma mes-

ma letra, como por exemplo, nas letras A e S. Vemos no conjunto acima um 

trabalho projetual ao criar uma sequência visual para as capitulares a partir de 

representações simbólicas do texto em função da narrativa literária. Por último, 

observamos que as capitulares têm posição baixada e a composição da primeira 

palavra em versalete (Figura 3.5.3).
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Figura 3.5.2 
Capitulares de 
Iracema, vol. II da 
coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 3.5.3 
Capitulares de 
Noite na Taverna e 
Macário, vol. III
da coleção BLB 
Fonte: Acervo 
pessoal 
da autora.
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3.5.4 As iniciais de Marília de Dirceu

Na obra Marília de Dirceu, de 1944, há pouca incidência de capitulares, apenas três. 

A letras iniciais C, E e J (esta última muito estilizada) são desenhadas por Alberto 

da Veiga Guignard (1896-1962) (Figura 3.5.4). O traço do artista aproxima o 

estilo das capitulares deste conjunto ao das iniciais filigranadas, um tipo de iniciais 

ornamentadas com desenhos semelhantes ao da filigrana, sem elementos ico-

nográficos definidos e nas quais o ornato se expande para além do desenho da 

letra (FARIA, PERICÃO, 2008, p. 406). 

Foram muito usadas nos manuscritos e códices, principalmente nos sé-

culos XIV e XV (PORTA, 1958, p. 232). No conjunto, vemos as capitulares na 

posição baixada e a composição da palavra seguinte está na forma regular do 

restante do texto. As iniciais adquirem forma expandida e sinuosa mais livre 

em comparação a outros conjuntos de capitulares da coleção, em que vemos 

a predominância de desenhos figurativos. Um dos motivos para esta liberdade 

formal é o gênero literário de Marília de Dirceu, a poesia, que permite experimen-

tações gráficas menos literais e figurativas35. 

3.5.5 As iniciais de Casa Velha

O conjunto de capitulares de Casa Velha, de 1944, volume VII da coleção BLB, 

que vemos na Figura 3.5.5, é composto das letras iniciais simples ou lisas, isto é, 

despidas de qualquer ornamento. Como no conjunto de Iracema, as capitulares 

são tipos móveis diferentes dos tipos impressos no texto principal. A posição é 

elevada, uma vez que ultrapassa a altura da primeira linha do texto. A composi-

ção da palavra seguinte à inicial é feita em versalete. O estilo tipográfico das le-

tras mostra contraste entre as hastes, como também serifas acentuadas ao estilo 

rococó (BRINGHURST, 2005). 

 

3.5.6 As iniciais de Os Escravos

A obra poética Os Escravos, publicada em 1947, volume IX da coleção, apresenta 

um conjunto de capitulares com o mesmo tipo do texto principal, apenas com 

o corpo maior. São letras iniciais simples, com desenhos de letras que se asseme-

lham à família tipográfica Bodoni. A capitular fica em posição elevada, deslocada 

à esquerda do bloco de texto. A composição da palavra que aparece na sequência 

35. Yone Soares de Lima relata que nos anos de 1920 as publicações de poesia proporcionaram 
ao ilustrador maior liberdade para suas interpretações artísticas, que variaram do figurativo 
convencional, realista, à mais criativa das fantasias (LIMA, 1985, p. 109).



129

Figura 3.5.6 
Capitulares de 
Os Escravos, vol. IX 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 3.5.4. 
Capitulares 
de Marília de 
Dirceu, vol.VI 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da 
autora.

Figura 3.5.5 
Capitulares de 
Casa Velha, vol.VII 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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é feita no mesmo corpo do restante do texto, na sua forma regular, como vemos 

na Figura 3.5.6. Há, portanto, uma unidade formal ao se optar por uma única 

família tipográfica usada no texto principal e nas capitulares.

3.5.7 As iniciais de Urupês

No oitavo volume da coleção, Urupês, de 1944, as capitulares são usadas da ma-

neira mais inusitada na coleção (Figura 3.5.7). Com grande destaque, as iniciais 

são integradas à ilustração principal de cada capítulo. Neste trabalho de Paim 

(Antonio Paim Vieira, 1895-1988) podemos ver a originalidade e versatilidade 

com que o ilustrador projetou as iniciais identificadas como historiadas e figuradas 

para a coleção. O desenho das letras, geométrico-modernista, se assemelha aos 

tipos Memphis, criada por Rudolph Wolf, em 1929. 

Os traços retos e chapados das capitulares, com grande sombra preta, gera 

um efeito bidimensional, como se as iniciais estivessem em primeiro plano. A 

delimitação da moldura, que insere tanto a capitular baixada quanto a ilustração 

principal figurativa, cria um impacto visual e padroniza o leiaute nas aberturas 

dos capítulos. O trabalho que Paim realiza em Urupês e o modo como ele inseriu 

a inicial na ilustração evidencia que os princípios projetuais de composição 

da página (unidade, harmonia, síntese, movimento e hierarquia) foram muito 

bem resolvidos com este leiaute. Após a capitular, a primeira palavra mantém a 

forma regular do texto, em minúscula. 

3.5.8 As iniciais de A Moreninha

O volume XI da coleção, A Moreninha, de 1952, foi ilustrado por Tarsila do Amaral 

(1886-1973). As capitulares baixadas, desenhadas à mão pela artista, trazem 

motivos inspirados na fauna e flora brasileira, com algumas inserções, como 

por exemplo a mulher em primeiro plano na letra P, que faz referência à perso-

nagem principal e a insere no ambiente tropical (Figura 3.5.8). Segundo Faria, 

este tipo de inicial, além de figurada e historiada, também pode ser classificada 

como zoofitomórfica uma vez que é composta por imagens do mundo animal e 

do vegetal, na qual a figura humana pode participar, mesmo sendo marginal 

(FARIA, PERICÃO, 2008, p. 408). O contorno das letras – um desenho a traço, 

típico da artista – mostra uma simplicidade da forma e ao mesmo tempo uma 

organicidade com os contornos e estilo da ilustração. Também, neste caso, o 

fato da parte interna das letras ser vazada cria um efeito de destaque e gera uma 

percepção bidimensional das iniciais. Por fim, a palavra que dá continuidade ao 

texto é composta em versal. 
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Figura 3.5.8 
Capitulares de 
A Moreninha, vol. XI 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 3.5.7 
Capitulares de 
Urupês, vol.VIII 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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3.5.9 As iniciais de Lourenço: Crônica Pernambucana

Em Lourenço: Crônica Pernambucana, de 1953, volume XIII da coleção, as capitulares 

ornamentadas são de autoria de Aldemir Martins (1922-2006). Vemos neste 

conjunto que o desenho das letras fica condicionado à cena que o artista quer 

retratar. As iniciais historiadas e figuradas mostram desde o início do capítulo a pai-

sagem do sertão pernambucano, com elementos representativos do clima seco, 

como os cactos, o sol, a carcaça do boi e a aridez da paisagem. Há em uma das 

capitulares da letra O (detalhe da Figura 3.5.9) uma pequena inserção do ros-

to de um sertanejo, escondido atrás da inicial, cuja letra tem na sua dimensão 

sintática uma solução formal ovalada. Se pensarmos na dimensão semântica da 

letra e, consequentemente, na atribuição de significados que podemos fazer  

da sua forma, de imediato a inicial remete ao chapéu de couro que o sertanejo 

está usando. No entanto, ao lermos o texto narrativo descrito no começo do ca-

pítulo, percebemos o quanto o artista tentou sintetizar na imagem da letra e nos 

ornamentos que a acompanham, a tensão da narrativa e seus significados sim-

bólicos. Lourenço, o protagonista do livro, entra nas matas de Tracunhaêm e tem 

dificuldades para atravessar o rio e os locais arriscados dos “vastos pântanos”. 

Opta por passar a noite na mata, atrás de um cedro colossal, “em cujo tronco se 

via uma grande fenda na altura de um homem”. Do ponto de vista pragmático, 

ou seja, o efeito gerado pela capitular – identificado ao nível da letra, palavra, 

texto e página (FARIAS, 2016) – a inicial estabelece relações intrínsecas com  

o texto narrativo e traz para o volume (a obra) repertórios da várias ordens (es-

téticos, ambientais, etc.) da cultura popular sertaneja. 

Tal como as capitulares de Noite na Taverna e Macário, vemos que Aldemir Mar-

tins também procurou dar diferentes soluções formais para uma mesma letra, 

como por exemplo, nas iniciais A, O e R. A composição da palavra que aparece 

na sequência é feita no mesmo corpo do restante do texto, em minúscula, e as 

capitulares adotam a posição baixada na mancha de texto.

3.5.10 As iniciais de O Cortiço

O Cortiço, de 1953, volume XIV da coleção, foi o último volume a usar a capitular 

ornamentada. A autoria é de Darcy Penteado, artista que também fez as ilus-

trações para este volume. Um detalhe interessante é a assinatura bem no canto 

inferior esquerdo, com as iniciais “D.P.”, como podemos ver no destaque da 

imagem (Figura 3.5.10). Muito sofisticada na solução formal, as iniciais A e N, 

apresentam um desenho de letra serifada, o mesmo estilo tipográfico usado no 

texto principal. O contraste entre o desenho com muitas áreas em preto e a letra 
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Figura 3.5.10
Capitulares de 
O Cortiço, vol. XIV 
da coleção BLB. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 3.5.9 
Capitulares de Lourenço: 
Crônica Pernambucana, 
vol. XIII da coleção 
BLB. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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vazada, cujo interior tira partido do branco do papel, cria um efeito bidimen-

sional, em que a letra fica em primeiro plano e a cena figurativa atrás. As iniciais 

pertencem à categoria das capitulares historiadas e figuradas e adotam a posição 

baixada, com o início da palavra seguinte composta em versalete. 

Com este estudo e amostragem das iniciais que constam dos livros da BLB, 

podemos perceber como as capitulares funcionam como um elemento estéti-

co-formal que contribui para identidade do projeto gráfico da coleção, mesmo 

com a ausência delas em alguns volumes. No conjunto, a presença das capitula-

res com maior constância, principalmente, as desenhadas à mão e caracterizadas 

pelo ornamento figurativo, o qual é resultado da estética pessoal de cada artista, 

imprime um caráter singular à coleção. Outra característica interessante é a re-

lação da capitular e sua posição baixada ou elevada, ou seja, a maneira como elas 

são compostas na mancha de texto gera um movimento no leiaute que também 

particulariza os volumes por não adotarem uma posição fixa das capitulares para 

todos os títulos. Este fato corrobora a ideia de soluções projetuais feitas livro a 

livro no período, mas que, do nosso ponto de vista, não prejudicam a unidade 

visual dos volumes, ao contrário, enriquecem a solução gráfica adotada a partir 

deste elemento estético-formal, a capitular.  
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3.6 Ilustrações

Uma arte não se limita a ilustrar palavras, mas interpreta, 

ilumina, soma à nossa sabedoria algo além do texto, 

provoca, desafia o próprio texto. [...] [São] livros-arte  

em que texto e imagem integram a visão do artista, em  

páginas que se sucedem tratadas como sustento da 

composição artística. É uma forma de composição que 

modifica a leitura, faz com que ela deixe de seguir um 

rio de pensamentos postos em palavras para dinamizar-se 

entre imagens letras que jogam uma com as outras.36

“Um dos fatores que não só sugere como também define a presença da ilustra-

ção na brochura é o próprio gênero da literatura” (LIMA, 1985, p. 107). Não 

por acaso, a coleção se valeu deste elemento gráfico para dar prestígio às edições 

da BLB, ao trazer para o miolo dos livros os trabalhos de artistas renomados e 

alguns com grande destaque na ilustração de livros do período. O modernismo, 

a passagem do art nouveau para o art déco e a repercussão desses movimentos para 

o campo do design influenciaram toda a produção gráfica de 1930 e 1940. No 

que se refere ao campo do design dos anos de 1920, havia dois grupos bem 

definidos: de um lado estavam os profissionais oriundos da gráfica comercial 

(o design empenhado em seduzir o grande público) e, de outro, aqueles que 

tinham como referência as vanguardas artísticas e as discussões colocadas pe-

los modernistas. Deste segundo grupo, nomes como Di Cavalcanti, Tarsila do 

Amaral e Paim, segundo indica Chico Homem de Melo, são representativos e 

inscritos na chamada alta cultura (MELO, 2011, p. 97). Os três artistas citados 

pelo pesquisador fazem parte do grupo de ilustradores da coleção BLB, grupo 

que é completado por Anita Malfatti, Tomás Santa Rosa, J. Wasth Rodrigues, Al-

berto da Veiga Guignard, F. Acquarone, Aldemir Martins, Manoel Martins, Clóvis 

Graciano, Darcy Penteado e Maria Leontina Franco. 

José de Barros Martins ao reunir nomes representativos da arte brasileira 

para ilustrar os volumes da coleção traz para o interior dos livros a estética mo-

dernista das artes plásticas da época e a tradição de livros ilustrados por artistas 

de renome. Em uma das fotos encontradas no acervo que hoje pertence a José 

Fernando de Barros Martins, vemos o apreço que o editor tinha plas artes gráfi-

cas ao enquadrar os desenhos que Di Cavalcanti fez para Noite na Taverna e Macário, 

vol. III da coleção (Figura 3.6.1).

36. Depoimento de Riva Castleman, que foi diretora da seção de gravuras e livros ilustrados do 
Museu de Arte Moderna de Nova York apud ARAÚJO, 2008, p. 490.
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A inspiração nas edições francesas do final do século XIX e começo do sé-

culo XX, as quais, por sua vez, sofreram a influência do movimento anterior das 

gráficas particulares da Inglaterra (as private presses), e que contaram com grandes 

nomes da arte para ilustrar livros de literatura da época, mostra que o editor 

brasileiro, inserido na alta cultura dos anos de 1940, trouxe para a coleção a 

tradição do livre d’art francês. Emanuel Araújo faz uma síntese precisa a respeito 

deste contexto: 

A partir desse movimento das gráficas particulares na Inglaterra, que teve ime-

diata repercussão na Europa e nos EUA, a iconografia sofreu transformações 

radicais. Muitos ilustradores, até a década de 1910, influenciados ou não por 

Morris, atinham-se às técnicas tradicionais da gravura em relevo (xilogravura) 

e a entalhe com buril (talho-doce) ou com processos químicos (água-forte). 

Esses trabalhos foram iguais e, às vezes, superiores aos das gráficas particulares 

inglesas, o que levou a ilustração não só a tornar-se mais rica, como até a ganhar 

maior autonomia em relação ao texto. Também nesse momento – e utilizando 

as mais variadas técnicas – grandes pintores passaram a trabalhar no livro, por 

iniciativa sobretudo de editores franceses (entre os quais o famoso Ambroise 

Vollard): inaugurava-se o livre d’art ou livre d’artiste, em que a imagem ou se bastava 

a si própria ou concorria em pé de igualdade com o texto. Assim, hoje muito 

Figura 3.6.1 
Sala do editor José de 
Barros Martins na editora. 
Na parede, desenhos 
originais de Di Cavalcanti
feitos para o vol. III 
da coleção BLB, Noite 
na Taverna e Macário (1941).  
Fonte: Acervo pessoal 
da autora.
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desses livros são cobiçados não devido ao assunto, mas por causa do ilustrador 

que pode ser um Toulouse-Lautrec, Miró, Chagall, Rouault, Max Ernest ou, entre 

tantos outros, Picasso, um dos maiores entusiastas dessa nova forma de divulga-

ção de imagens em que o texto quase se tornava “ornamento” das ilustrações. 

(ARAÚJO, 2008, p. 490).

As reproduções abaixo de duas edições francesas, uma ilustrada por 

Édouard Manet e outra por Pablo Picasso, são exemplos de referência visual da 

produção na ilustração de livros do período (Figura 3.6.2).

Figura 3.6.2 
Acima, O Corvo, de Edgar 
Allan Poe, ilustrado por 
Manet, editor Richard 
Lesclide, 1875; embaixo, 
A obra-prima ignorada, 
de Honoré de Balzac, 
ilustrado por Picasso, 
editado por Ambroise 
Vollard, 1931. Fonte: 
PEYRÉ, 2001, pp. 8 e 47.

A posição das imagens na mancha, assim como o apuro técnico da ilustra-

ção, a diversidade dos desenhos (particularizados no estilo de cada artista), im-

primem a singularidade das edições francesas e marcam uma maneira de apre-

sentar o livro e um modo de articular texto e imagem. Ao escolher este modelo, 

José de Barros Martins, dá continuidade no decorrer das décadas de 1940-1950, 

a linguagem gráfica dos livros de literatura francesa, que datam desde o final 

do século XIX até o começo do século XX. A opção estética e formal rendeu à 

editora um prestígio que tinha como predicado o “apuro gráfico”, como vimos 

no capítulo sobre a coleção.



138

Figura 3.6.3 
A assinatura dos 
13 artistas que 
ilustraram os 
livros da coleção 
BLB. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Além disso, desde os anos de 1910, quando começam a ser publicadas 

as primeiras capas ilustradas no Brasil, como observa Rafael Cardoso, “a opção 

de ostentar o nome do ilustrador, ao mesmo tempo que remete a uma tradi-

ção estabelecida no meio de gravura, serve como um fator de valorização da 

capa, associando-a um artista de renome (...)” (CARDOSO, 2005, p. 180). Essa 

valorização ligada ao nome do artista e sua estética singular, como veremos, é 

transferida para o interior dos livros na coleção, na qual a marca de prestígio e 

distinção se dá a partir da assinatura dos artistas nas ilustrações, como vemos no 

conjunto da Figura 3.6.3.

Este tópico se propõe a analisar as ilustrações da coleção a partir de crité-

rios que identifiquem de que modo este componente não textual se manifesta 

como elemento estético-formal na coleção. O objetivo é tentar compreender a 

relevância da ilustração no âmbito da coleção e de que modo os estilos dos dese-

nhos, a frequência e posição que as imagens ocupam nas páginas como também 

as técnicas e os recursos gráficos de reprodução e impressão contribuem para 

a unidade visual do design e identidade da BLB. Vale ressaltar que o termo estilo 

será empregado neste trabalho de acordo com a definição encontrada no verbe-

te do Diocionário de Artes Gráficas: " modo de ser de uma obra escrita ou de qualquer 

outra criação artística, segundo a personalidade do autor e as influências de 

escola, tempo e lugar" (PORTA, 1957, p. 148).

Como método de análise gráfica usaremos o modelo proposto por André 

Villas-Boas (2009), uma vez que o autor adota categorias de análise e termino-

logias da área do design que auxiliam na interpretação da estrutura organizacio-

nal do projeto gráfico. Outro método específico para a análise de imagens e que 
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37. Artista gráfico, designer e arquiteto formado pela FAU/USP, Gilberto Tomé trabalha com 
artes visuais, dedicando-se particularmente ao desenho e aos diversos sistemas de reprodução de 
imagens, da xilogravura ao digital. É pesquisador e desenvolve projetos gráficos de livros e outras 
publicações a partir da experimentação com diversas técnicas, como tipografia, gravura, serigra-
fia, carimbo, etc. A consulta aos livros da coleção BLB foi feita na Tipografia Quelônio, em 7 de 
janeiro de 2019, e teve registro gravado e reproduzido em parte nesta pesquisa.

tomamos como referência é o proposto por Evelyn Goldsmith (1980). O mode-

lo da autora relaciona níveis semióticos de reconhecimento (sintático, semân-

tico e pragmático) e fatores visuais que definem essa identificação (unidade, 

locação, ênfase e texto paralelo). No entanto, o método será utilizado conforme 

a necessidade da pesquisa e abordagem que pretendemos dar a este estudo. Para 

a identificação das técnicas dos desenhos e os meios de reprodução e impres-

são das ilustrações, contamos com a contribuição do artista gráfico Gilberto 

Tomé37, que teve acesso a todas as ilustrações, a partir da consulta dos volumes 

da coleção, e que nos acompanhou no processo de análise técnica por meio da 

observação dos livros com conta-fio e manuseio direto do material. É importan-

te ressaltar que não iremos tratar aqui da análise interpretativa ou vinculada aos 

conceitos da retórica visual-verbal com intuito de investigar as relações que se 

estabelecessem entre o texto literário e as imagens. Apenas indicaremos os dife-

rentes estilos dos desenhos a partir de um breve contexto biográfico e histórico 

dos artistas, de acordo com a produção (feita sob encomenda) de cada um para 

o mercado editorial do período. 

Por último, entendemos neste trabalho que os livros da coleção (no que 

diz respeito ao seu caráter ilustrativo) se caracterizam por “livros com ilustra-

ções”, ou seja “obras que apresentam um texto acompanhado de ilustrações. O 

texto é espacialmente predominante e autônomo do ponto de vista do sentido. 

O leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta a narrativa”38 e 

existe de modo independente. 

3.6.1 Os ilustradores e as ilustrações para a coleção BLB
 

Apresentaremos, a seguir, uma pequena amostragem das ilustrações que os artistas 

produziram para a BLB, acompanhadas de considerações acerca do estilo dos dese-

nhos no que tange aos níveis sintáticos e semânticos. O intuito é mostrar um pano-

rama geral dos trabalhos, os quais, certamente, mereceriam um estudo específico 

e mais aprofundado, mas que no espaço desta dissertação não é possível ser feito. 

38. A pesquisadora Sophie Van der Lindencria uma nomeclatura para denominar os livros que 
contém ilustrações para crianças e com o intuito de diferenciá-los tanto do ponto de vista do 
objeto como de sua organização interna. No caso, podemos utilizar as suas definições, mesmo 
não se tratando de livros para o público infantil. (VAN DER LINDEN, 2011, p. 24). 
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F. Acquarone

O primeiro volume da coleção, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel An-

tonio de Almeida, 1941, é ilustrado por Francisco Acquarone (1898-1954).  

O artista foi pintor, caricaturista, jornalista, historiador, crítico e professor. For-

mado na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, iniciou seus traba-

lhos de ilustrador em 1918 na revista Dom Quixote e em pouco tempo trabalhou 

para vários periódicos da época. 

Seu trabalho de ilustração para livros de literatura abarca um grande nú-

mero de editoras nacionais, como Francisco Alves, Melhoramentos, Tip. Coelho, 

Flores a Mano, Calvino Filho, Companhia Editora Nacional, Editora Minerva, 

entre outras. Dentre os trabalhos gráficos a serem destacados estão: a capa Os 

senhores do Mundo, de J. Sticker, da Editora Minerva, 1937, e a capa Cazuza, de Viriato 

Corrêa, da Companhia Editora Nacional, 1938.

Em Memórias de um Sargento de Milícias, Acquarone mostra uma versatilidade 

nos desenhos ao adotar traços e técnicas diferentes. É interessante notar que este 

volume, o primeiro da BLB, teve o maior número de ilustrações da coleção: 27 

no total, entre vinhetas e ilustrações de página inteira e mais um conjunto de 12 

capitulares ornamentadas. 

No conjunto, percebemos as mudanças de estilo e técnicas utilizadas por 

ele, como os desenhos a traço, feitos em bico de pena para as vinhetas e abertu-

ras, e os desenhos a lápis, feitos para as ilustrações de página inteira. A impressão 

colorida (ou de vários matizes) ocorreu somente neste primeiro volume e no 

segundo, Iracema. 

A partir da leitura semântica das ilustrações de Acquarone, percebemos 

que há uma grande influência da crítica de costumes, sob o signo da caricatura 

social, estética tão familiar nos livros e periódicos do século XIX que teve como 

expoente o caricaturista francês Honoré Daumier (1808-1879). Acquarone faz 

um trabalho que tira partido da sátira e do humor. No entanto, o periódico  

Euclydes, publicado à época do lançamento da coleção, criticou o trabalho de  

F. Acquarone.39 (Figura 3.6.4). 

39. O periódico Euclydes (RJ), de 15/03/1941, faz a seguinte crítica (negativa): “O gosto 
de ver esse grande romance estampado em excelente edição, com um admirável prefácio de 
Mário de Andrade e um apuro gráfico que revela o dedo do livreiro José de Barros Martins 
é, infelizmente, diminuído com as incríveis ilustrações que enfeiam o volume, exceção feita 
a vinheta de J. Wasth Rodrigues na capa”. Fonte: Hemeroteca Digita da Biblioteca Nacional.
Disponível em:http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=847208&PagFis=653. 
Acesso em: 14 dez. 2017. 
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Figura 3.6.4 
Ilustrações de 
Francisco Acquarone 
para Memórias de um 
Sargento de Milícias, 
vol. I, 1941. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Anita Malfatti

Iracema, de José de Alencar, 1941, segundo volume da coleção, é ilustrado por 

Anita Malfatti (1889-1964). Pintora, gravadora e professora, a artista figura 

entre os principais nomes do modernismo brasileiro. O trabalho que realizou 

como ilustradora não foi volumoso como o de outros artistas que ilustraram a 

coleção. Ao todo, foram 12 entre capas de livros e ilustrações internas (BATISTA, 

2006, p. 261). Destacamos duas capas para a editora Monteiro Lobato & Cia., Os 

Condemnados, de Oswald de Andrade, 1922 e, outra, O Homem e a Morte, de Menotti 

del Picchia, 1922; capa e ilustração interna para Você, de Guilherme de Almeida, 

publicado pela Companhia Editora Nacional, 1931; ilustração interna para Juca 

Mulato, de Menotti del Picchia, 1947, para a Livraria Martins. 

Iracema foi um dos principais trabalhos de ilustração para livro que a au-

tora realizou. Os desenhos foram feitos em nanquim e aquarela, no total de 12 

vinhetas e 12 imagens isoladas. Como no primeiro volume da coleção, este con-

junto também apresenta diversidade de estilos, técnicas e variação cromática. 

Interessante notar no conjunto das imagens (Figura 3.6.5) como Anita opta por 

usar a aquarela para as ilustrações de página inteira, técnica menos recorrente 

que o desenho a traço, feito a bico de pena, tão usado pelos artistas comerciais 

do período. 
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Figura 3.6.5
Ilustrações a traço 
(acima, à esquerda) 
e em aquarela feitas 
por Anita Malfatti 
para Iracema, vol. II, 
1941. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Di Cavalcanti

Noite na Taverna e Macário, obras de Álvares de Azevedo, reunidas no terceiro volume 

da coleção, foram ilustradas por Di Cavalcanti (Emiliano Augusto Cavalcanti de 

Albuquerque e Melo,1897-1976). Pintor, ilustrador, gravador, muralista, jorna-

lista, escritor e cenógrafo, o múltiplo artista foi extremamente atuante no cam-

po do design nas décadas anteriores à da coleção. Sua primeira publicação foi 

uma caricatura para a revista Fon Fon, em 1914. Com ousadia, fez trabalhos que 

se destacaram e inauguraram novos parâmetros para o design e a ilustração de 

livros.40 Citamos aqui alguns: A Dança das Horas, de Guilherme de Almeida,1919, 

capa e duplas internas; Ballada do Enforcado, de Oscar Wilde, 1919; o álbum Fantoches 

da Meia-noite, 1921; a capa e o programa do catálogo da Semana de Arte Moderna 

de 1922; a capa para Jardim das Confidências, de Ribeiro Couto, 1921, para Montei-

ro Lobato & Cia.; e A Morte de Quincas Berro D’Água, de Jorge Amado, 1963, para a 

Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. 

As ilustrações que fez para a BLB chamam atenção pela força e unidade 

formal do desenho, que tira partido das áreas pretas, chapadas, para reforçar 

o caráter sombrio do texto literário, com inspiração na arte expressionista e 

surrealista. Ao morar na Europa, Di Cavalcanti teve contato com Pablo Picasso,  

Georges Braque, Fernand Léger e Henri Matisse, e as influências transparecem 

em suas obras, trabalhadas em uma linguagem muito pessoal.41 

Para Noite na Taverna e Macário, Di Cavalcanti fez desenhos a bico de pena e 

pincel. São 12 ilustrações de página inteira, 9 vinhetas e 9 capitulares ornamen-

tadas, as quais tomam grande proporção na página e podem ser hierarquica-

mente consideradas com o mesmo peso de uma ilustração (Figura 3.6.6).

40. Como, por exemplo, o álbum ilustrado de folhas soltas Fantoches da Meia-noite (1921), para o 
qual Chico Homem de Melo faz a seguinte observação: “Di Cavalcanti dá continuidade a sua 
trajetória como designer-ilustrador, com um desenho de fina fatura (...) Preciso, ele sabe trans-
formar o branco do papel parte integrante da figura; (...) A tradição de publicar álbum já existia 
desde o século XIX, mas não nesse sentido de uma obra visual que se apresenta na forma de peça 
gráfica (...) Fantoches da meia-noite pode ser considerado um pioneiro no Brasil do que viria a ser 
chamado de “livro de artista”. (MELO, RAMOS, 2011, p. 107). 
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Figura 3.6.6 
Ilustrações de 
Di Cavalcanti para 
Noite na Taverna e 
Macário, vol. III, 
1941. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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43. Michael Twyman ao adotar uma taxonomia para o estudo da linguagem gráfica, identifica 
o elemento esquemático como sendo aquele que não pode ser considerado nem o elemento 
pictórico (as imagens) e nem o elemento verbal (os textos). (TWYMAN, 1979). 

42. Até a década de 1950 usavam-se vários termos para o profissional do campo do design grá-
fico. De acordo com Marcos da Costa Braga: “A grande maioria dos profissionais que trabalhava 
com o desenho para a comunicação impressa, conforme o campo de trabalho e função, tinha as 
denominações de artistas gráficos, diretores de arte, layoutmen, tipógrafos, capistas, ilustradores e 
desenhistas publicitários”. (BRAGA, 2011b, p. 33).

Tomás Santa Rosa

O volume IV da coleção BLB foi ilustrado por Tomás Santa Rosa Júnior (1909-

-1956). Santa Rosa atuou nas mais diversas áreas do campo das artes. Foi cenó-

grafo, pintor, ilustrador, poeta, crítico de arte, professor e designer, numa época 

em que o termo para esse ofício recebia outros nomes42. Somente para editoras 

de livro, ele ilustrou capas e miolos e projetou graficamente livros para 20 em-

presas: Ariel, Schimdt, Cruzeiro do Sul, Calvino Filho, Pongetti, Francisco Alves, 

Vecchi, Ed. Autor, Melhoramentos, Leitura, Alvorada, Ocidente, Zélio Valverde, 

Agir, A Noite, Rio, Civilização Brasileira, Sociedade do Cem Bibliófilos do Brasil 

e Editora José Olympio. Nesta última, trabalhou assiduamente por duas décadas, 

parceria que resultou numa linguagem gráfica inovadora e num parâmetro para 

o design do livro no Brasil, uma vez que a unidade visual estabelecida para as 

coleções da José Olympio inaugurou um sistema de composição gráfica que se 

manteve por vários anos nas publicações da editora (NASTARI, Sílvia in: BRAGA, 

2014, p. 221).

Santa Rosa é responsável pelas ilustrações de dois volumes da coleção: 

Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, vol. IV, 1942, e Casa Velha, vol. VII, 1944. Nas 

duas, os desenhos figurativos dão destaque aos personagens delimitados por 

uma moldura feita a traço, elemento esquemático43 de composição da lingua-

gem gráfica que atribui unidade e identidade visual ao conjunto das ilustra-

ções. Santa Rosa mostra total domínio da técnica do desenho comercial, feito 

sob encomenda, ao utilizar o traço único e contínuo, adequado para a repro-

dução em clichê, impresso em preto, e uma segunda cor (amarelo claro) que 

funciona como elemento cromático de diferenciação e confere uma unidade 

visual ao conjunto. 

Reflexões sobre a Vaidade dos Homens apresenta 12 imagens: 2 vinhetas e 10 ilus-

trações de página inteira (Figura 3.6.7); Casa Velha traz 9 ilustrações de página 

inteira (Figura 3.6.8). Nos dois volumes os desenhos a traço são feitos a bico 

de pena.
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Figura 3.6.7 
Ilustrações de 
Santa Rosa para 
Reflexões sobre a Vaidade 
dos Homens, vol. IV, 
1942. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 3.6.8 
Ilustrações de 
Santa Rosa para 
Casa Velha, vol. VII 
da coleção BLB, 
1944. Fonte: 
Acervo pessoal 
da autora.
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J. Wasth Rodrigues

O volume Vida e Morte do Bandeirante, o quinto da coleção, foi ilustrado por José 

Wasth Rodrigues (1891-1957). Artista prestigiado pela Martins, fez inúmeras 

ilustrações para a casa, incluindo, como vimos no capítulo 2, o símbolo da cole-

ção BLB e o da editora. De acordo com o pesquisador Ubiratan Machado, Wasth 

Rodrigues foi “pintor de formação clássica, com especial predileção por temas 

históricos, retratista, paisagista, ex-librista, premiado com viagem de estudos a 

Paris e ilustrador exclusivo da Revista do Brasil, desde que a publicação passa a ser 

dirigida por Lobato” (MACHADO, 2017, p. 169). Para o mercado editorial, Ro-

drigues iniciou seu trabalho para capa e ilustração de livros na Monteiro Lobato 

& Cia. Em 1918, fez as capas O Sacy-Pererê e a primeira edição de Urupês, ambas de 

Monteiro Lobato. O artista dedicou-se a retratar cenas de caráter histórico, tema 

de predileção de Rodrigues. Talvez por este motivo foi o escolhido para editora 

para ilustrar justamente o ensaio histórico da coleção. Vida e Morte do Bandeirante 

tem o estilo clássico do desenho documental, ao retratar monumentos históricos 

e reconstituir tipos e costumes do Brasil antigo (BRITO, 1967, p. 312). Tal era a 

admiração do editor José de Barros Martins por José Wasth Rodrigues que, em 

1978, a Livraria Martins publica “Um artista do documentário”, pequeno livro 

escrito pelo próprio editor que narra a vida e obra de Rodrigues. Para Martins: 

As imagens criadas por seu pincel ou seu lápis, após laboriosas pes-

quisas, abrangendo os setores em que se tornou erudito e mestre, for-

mam um documento de mérito indiscutível (...) Foi um dos melhores  

e mais lúcidos ilustradores. Dezenas de obras ilustradas saídas dos prelos na-

cionais tiveram a rubrica de Wasth; entre elas, permitimo-nos citar apenas dois 

exemplos: Salões e Damas do Segundo Reinado, de Wanderley Pinho (São Paulo, 1942), 

e Santo Antônio de Lisboa, Militar no Brasil, de José de Macedo Soares (Rio, 1942)

(MARTINS, 1978, pp. 10-21).

Vida e Morte do Bandeirante contou com 25 ilustrações do artistas, entre vinhe-

tas e ilustrações de página inteira (Figura 3.6.9).



149

Figura 3.6.9 
Ilustrações de J. Wasth 
Rodrigues para Vida e 
Morte do Bandeirante, 
vol. V, 1943. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Alberto da Veiga Guignard

Marília de Dirceu, de Tomás Antonio Gonzaga, volume VI da coleção BLB foi ilustra-

do por Alberto da Veiga Guignard (1896-1962). Pintor, professor, desenhista e 

gravador, fez seus estudos na Real Academia de Belas Artes, em Munique, e ainda 

na Suíça, Itália e França. Considerado um dos nomes mais emblemáticos da pin-

tura brasileira moderna, Guignard foi destacado por Mário de Andrade como 

uma das revelações do Salão Revolucionário de 1931. Não há muitos registros 

de trabalhos que o artista tenha feito para ilustração de livros. Aqui citamos os 

mais relevantes que encontramos: Anunciação e Encontro de Mira-Celi, de Jorge de 

Lima, e Poemas Traduzidos, de Manuel Bandeira, ambos de 1943. Para a Martins, 

além de Marília de Dirceu, ilustrou também Passeio a Diamantina, de Lúcia Machado 

de Almeida, 1960.

Guignard fez a bico de pena 20 desenhos (sendo três vinhetas de abertura 

de capítulo e o restante ilustrações de página inteira) e 3 capitulares ornamenta-

das (Figura 3.6.10). No conjunto vemos um estilo bem singular e em sintonia 

com a obra do artista no período de 1930-1949. A influência da arte renascen-

tista e expressionista, como também da exploração que faz da paisagem das ser-

ras e montanhas, reverbera nos desenhos que passam a contar com horizontes 

profundos e grandes ilusões do espaço.44 Rodrigo Naves, em seu estudo sobre a 

obra de Guignard, escreve que o que agrada o artista “é essa sedimentação lenta 

e continuada, a manter tudo em suspensão – um mundo de névoas, sem solo 

ou ponto de apoios firmes” (NAVES, 1996, p. 131). As ilustrações que vemos 

em Marília de Dirceu evidenciam tanto as influências artísticas, como a maneira 

particular com que ele soluciona o desenho, em seu emaranhado de linhas, um 

tipo de traço nada simplificado. De modo que podemos inferir que é justamente 

esse estilo autoral de Guignard (que o distancia da estética da ilustração mais 

comercial) que atribui ao conjunto um caráter único e marcado pela forte iden-

tidade autoral. 

44. Análise crítica feita por Lélia Coelho Frota na introdução do catálogo Alberto da Veiga  
Guignard 1896-1962. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2005.
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Figura 3.6.10 
Ilustrações de 
Alberto da Veiga 
Guignard para 
Marília de Dirceu, 
vol. VI, 1944. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Paim

Antonio Paim Vieira (1895-1988) ilustrou Urupês, de Monteiro Lobato, volume 

VIII da coleção BLB. Em 1918, inicia sua carreira de ilustrador para as revistas 

Fon-Fon e Para Todos. Em pouco tempo realiza trabalhos de ilustração para várias 

revistas e periódicos como A Garoa, A Cigarra, A Vida Moderna, etc. Paim foi um 

dos grandes ilustradores de livros no Brasil na década de 1920. Dentre seus 

trabalhos, vale mencionar As Máscaras, 1920, e Escarlate, 1928, ambas de Menotti 

Del Picchia; e Pathé-Baby, de Antônio de Alcântara Machado, 1926. Segundo 

Ubiratan Machado:

Paim sabe conciliar, como poucos, lirismo e caricatura, poesia e gozação, zom-

baria e comoção. Essa convivência harmoniosa de opostos, indicativa de uma 

natureza rica e atenta à realidade, mas sempre aberta à fantasia, caracteriza tam-

bém a expressão técnica de sua obra, um estilo ornamental, mais antigo (intri-

cados entrelaçamentos e decoração floral, com predominância da samambaia 

estilizada) com desenhos figurativos em silhuetas, a bico de pena e em chapa-

dos, alguns bem modernos e arrojados. (MACHADO, 2017, p. 299).

Os desenhos a nanquim de Urupês são feitos com pincel e bico de pena. 

Paim aproveita o contraste formal da técnica, ou seja, a dimensão sintática dos 

traços – finos quando feitos com bico de pena e grossos quando opta pelo pin-

cel –, e explora as áreas escuras para reforçar a dicotomia semântica das ima-

gens, isto é, os opostos acima mencionados por Ubiratan Machado. Tal como 

Santa Rosa, Paim faz uma ilustração delimitada na moldura, elemento esquemá-

tico que agrupa o desenho figurativo e a capitular. É uma das melhores soluções 

do leiaute – no que diz respeito aos princípios projetuais da composição, como 

unidade, harmonia, síntese e hierarquia – que identificamos na coleção. Paim 

atinge um grau de qualidade no design gráfico que o distingue de outros traba-

lhos da BLB, cuja força se manifesta em função do estilo autoral do desenho. As 

ilustrações ocupam 2/3 de página, único formato da coleção nessas proporções, 

sem contar a integração com as capitulares, uma moldura singular e original no 

contexto do projeto gráfico da coleção. Entre ilustrações e vinhetas, Paim fez 25 

desenhos no total (Figura 3.6.11).
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Figura 3.6.11 
Ilustrações de Paim 
para Urupês, vol. VII, 
1944. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Clóvis Graciano

Os Escravos, de Castro Alves, volume IX da coleção BLB, é ilustrado por Clóvis 

Graciano (1907-1988), pintor, desenhista, cenógrafo, gravador, ilustrador e de-

signer. Em 1934, passa a morar em São Paulo e três anos depois participa do 

Grupo Santa Helena, que com outros artistas influenciam a arte paulista do 

período. Autodidata, seu trabalho gráfico de ilustração para livros e revistas tem 

influência artística estrangeira. Segundo Mário da Silva Brito, em 1930 o artista 

“resolveu estudar seriamente e, através de revistas e jornais estrangeiros, pôs-se 

a par do movimento de renovação artística” (BRITO, 1967, p. 328). Em 1949, 

o artista ilustrou Luzia-Homem, de Domingos Olympio, edição de luxo publicada 

na Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil. Para a Martins, Graciano teve um 

papel fundamental na renovação estética dos livros da editora ao fazer a identi-

dade visual das capas e ilustrações de miolo para as obras de Jorge Amado e de 

Aluísio Azevedo. Segundo Ubiratan Machado, “Graciano confere personalidade 

às edições da Martins, como seu principal capista e ilustrador, realçando o clima 

de angústia e inquietação dos personagens (...)”. O pesquisador aponta para 

a inquietação artística de Graciano, que além de sofrer influência da obra de 

Cândido Portinari (1903-1962), gosta de experimentar novas técnicas e estilos 

(MACHADO, 2017, pp. 502-503).

Graciano fez 11 ilustrações para Os Escravos, 10 de página inteira e uma vi-

nheta. São desenhos feitos a bico de pena e o artista trabalha muito o contraste 

do preto com o branco, criando, a partir do efeito gestáltico da figura e fundo, 

composições muito sofisticadas do ponto de vista gráfico. A identificação com 

Portinari pode ser vista neste conjunto por meio da temática social e histórica 

(como a escravidão) que se sustenta na figura humana, nos tipos populares, nos 

costumes do povo brasileiro retratados pelo artista. Há também, neste sentido, 

semelhanças com a arte dos pintores muralistas mexicanos. Neste conjunto, a 

força dos desenhos se sustenta na síntese do grafismo, característica singular de 

Graciano45 (Figura 3.6.12).

45. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5507/clovis-graciano. Acesso 
em: 10 set. 2018. 
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Figura 3.6.12 
Ilustrações de 
Clóvis Graciano 
para Os Escravos, 
vol. IX, 1947. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Darcy Penteado

Darcy Penteado é o autor das ilustrações de dois volumes da coleção: O Ermitão de 

Muquém e O Garimpeiro, de Bernardo Guimarães, 1952, vol. X, e Poesias, de Fagundes 

Varela, 1953, vol. XII. Como muitos artistas do período, Penteado foi cenógrafo, 

figurinista, artista plástico, designer, ilustrador, desenhista, gravador e escritor. 

A habilidade para o desenho o fez logo cedo ser contratado para trabalhar em 

agências publicitárias, como também para inúmeras peças teatrais, fazendo a 

cenografia e os desenhos de figurino. Para o mercado editorial, ilustrou obras 

literárias para editoras como Companhia Editora Nacional, José Olympio, Suple-

mento Literário do jornal O Estado de S. Paulo, entre outros. Para Martins, Penteado fez 

ilustrações para obras como as de Jorge Amado e Graciliano Ramos. 

Nos dois volumes, O Ermitão de Muquém e O Garimpeiro e Poesias, as ilustrações 

foram feita a bico de pena. É interessante notar como no caso da primeira obra, 

um romance, Penteado, exímio ilustrador, faz um desenho figurativo e usa os 

chapados em preto de forma pontual, de modo que o artista produz uma uni-

dade visual a partir do contraste entre as áreas claras e escuras. Nessa dicotomia 

cromática – o preto e branco – é que o artista consegue singularizar o seu dese-

nho, atribuindo a ele um jogo interessante de composição. Para este volume, o 

artista fez um total de 12 ilustrações de página inteira e duas capitulares orna-

mentadas (Figura 3.6.13).

Os desenhos de Penteado para Poesias são bem diferentes do conjunto an-

terior, marca da sua versatilidade artística. Neste novo conjunto, por se tratar do 

gênero literário poético, o artista imprime uma linguagem gráfica mais subje-

tiva, cuja influência estética se assemelha ao surrealismo e ao expressionismo, 

vanguardas artísticas europeias do início do século XX (Figura 3.6.14). Para 

Poesias foram feitas 18 ilustrações, 10 de página inteira e 8 vinhetas.
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Figura 3.6.13 
Ilustrações de 
Darcy Penteado para 
O Ermitão de Muquém 
e O Garimpeiro, vol. X, 
1952. Fonte: Acervo 
pessoal. da autora.

Figura 3.6.14 
Ilustrações de 
Darcy Penteado 
para Poesias, vol. XII, 
1953. Fonte: Acervo 
pessoal da autora. 
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Tarsila do Amaral

A Moreninha, volume XI da coleção BLB, publicado em 1952, traz ilustrações de 

Tarsila do Amaral (1886-1973). Expoente do movimento modernista, a artista 

atua como pintora e desenhista. Na Europa, estuda com mestres cubistas e passa a 

frequentar o ateliê de Fernand Léger (1881-1955). Em Paris, mora com Oswald 

de Andrade e se relaciona com grandes nomes do modernismo parisiense. Na 

década de 1930, já no Brasil, Tarsila faz muitos trabalhos como ilustradora e 

colunista na imprensa. Nos anos de 1950, período em que ilustrou A Moreninha, 

Tarsila retoma a estética da sua primeira fase “pau-brasil”, a qual denominam 

“neo pau-brasil”. Nessa época, a artista volta a se interessar pelos temas nacio-

nais e faz o painel intitulado O Batizado de Macunaíma para a sede da editora Martins 

na Rua Rocha, em São Paulo. Dentre os trabalhos que a autora fez de ilustração 

e capa, destacamos os que se assemelham na solução formal do desenho de  

A Moreninha, como Primeiro Caderno do Aluno de Poesia, de Oswald de Andrade, 1927, 

Três Romances da Idade Urbana, de Mário da Silva Brito, para editora Assunção Li-

mitada, 1946, e Feuilles de Route, de Blaise Cendrars, 1924. São desenhos a traço, 

feito a bico de pena, cujas formas singelas mostram elementos que são recor-

rentes na obra da artista, como a fauna e flora brasileira e os tipos populares. 

Para o volume XI da coleção, Tarsila fez 21 ilustrações (12 de página inteira e 9 

vinhetas) e 13 capitulares ornamentadas (Figura 3.6.15).
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Figura 3.6.15 
Ilustrações de Tarsila 
do Amaral para 
A Moreninha, vol. XI, 
1952. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Aldemir Martins

Lourenço: Crônica Pernambucana, de Franklin Távora, volume XIII da coleção, publi-

cado em 1953, é ilustrado por Aldemir Martins (1922-2006). O mais novato 

entre o grupo de artistas da coleção, Aldemir foi pintor, desenhista, gravador 

e ilustrador. Logo se destacou entre os artistas da moderna pintura brasileira. 

Entre 1949-1951 frequenta os cursos do Museu de Arte de São Paulo Assis Cha-

teaubriand (MASP) e passa a ser o monitor da instituição. A pintura de Aldemir 

é figurativa e destaca-se pela recorrência de determinados temas: aves, galos, 

cangaceiros, cultura popular, gatos, flores e frutas. Na década de 1940, o artista 

colabora como ilustrador para a imprensa cearense. Nos anos de 1950, faz o 

álbum de gravuras Cenas da Seca do Nordeste, e recebe o prêmio na 10 Bienal Inter-

nacional de São Paulo pelo trabalho de desenhos de paus-de-arara, rendeiras e 

cangaceiros, faz o cenário da peça Lampião, de Raquel de Queiroz e é premiado 

como melhor desenhista internacional na 280 Bienal de Veneza. Em 1960, ilus-

trou Pasárgada, de Manuel Bandeira, edição de luxo publicada pela Sociedade dos 

Cem Bibliófilos do Brasil.

Outros trabalhos representativos e que se assemelham ao da coleção BLB 

são Os Pastores da Noite, de Jorge Amado, 1964, e Vida Secas, de Graciliano Ramos, 

7a edição, 1963, também publicados pela Martins. Os desenhos de Aldemir têm 

um estilo muito marcante, com figuras humanas de traços afilados e elementos 

recorrentes, como o sol, que aparece em quase todos os seus trabalhos de ilus-

tração para literatura. Para Lourenço, Aldemir fez 11 ilustrações de página inteira e 

1 vinheta e mais 13 capitulares ornamentadas (Figura 3.6.16).
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Figura 3.6.16 
Ilustrações de 
Aldemir Martins 
para Lourenço: Crônica 
Pernambucana, vol. XIII, 
1953. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Manoel Martins

O Cortiço, de Aluísio Azevedo, volume XIV da coleção, traz ilustrações do ar-

tista Manoel Martins (1911-1979). Foi ilustrador, pintor, desenhista, grava-

dor, escultor e ourives. Nos anos de 1930 integra o Grupo Santa Helena, do 

qual participava Clóvis Graciano. Dedica-se à pintura e a escolhe como forma 

de expressão. Os temas que permeiam suas obras abordam questões sociais, 

como o cotidiano da classe trabalhadora e dos mais pobres. A paisagem de São 

Paulo é inserida como mote para as mudanças da metrópole e seu crescimento 

acelerado, nas anos de 1930-1940. Desse período artístico, a crítica identifica 

a figura do “homem anônimo” nas suas telas e gravuras46. Fez trabalhos de 

ilustração para algumas revistas e na Martins além deste volume, ilustrou a 

obra Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, 1945. 

O conjunto das ilustrações para O Cortiço reúne 10 ilustrações a bico de 

pena. O estilo figurativo, que retrata a condição social precária das personagens 

do romance, as quais muitas vezes sem rosto, anônimas, sofre influência do 

expressionismo e do surrealismo, como também, da obra do pintor Lasar Se-

gall (1891-1957). Segundo o crítico Mário Schenberg, “o artista foi capaz de 

manter a pureza de visão primitivista, da qual resulta o grande encanto de suas 

paisagens”47 (Figura 3.6.17).

46. Disponível em: http.://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9438/manoel-martins.  
Acesso em: 9 out. 2018.

47.  Idem 46.
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Figura 3.6.17
Ilustrações de 
Manoel Martins 
para O Cortiço, 
vol. XIV, 1953. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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48. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8721/maria-leontina). Aces-
so em: 11 nov. 2018.

49. Idem, 48.

Maria Leontina Franco

As Primaveras, último volume da coleção BLB, publicado em 1955, é ilustrado 

por Maria Leontina Mendes Franco da Costa (1917-1984). Pintora, gravadora 

e desenhista, a artista tem como um de seus professores Waldemar da Costa 

(1904-1982). Recebe uma bolsa de estudos e entre os anos de 1952 e 1954 

mora em Paris. A natureza-morta e a influência do expressionismo, como tam-

bém das obras de Iberê Camargo (1914-1994) e de Flávio de Carvalho (1899-

1973), marcam a primeira fase artística de Leontina, nos anos de 1940. Após 

este período, a tendência cubista e a abstração geométrica tomam corpo em 

sua obra.48 

Para As Primaveras, Leontina fez um desenho a bico de pena, impresso em 

marrom (sépia), cor que será adotada na reedição da coleção inteira a partir de 

1953. No total, foram feitas 21 ilustrações (16 ilustrações de página inteira e 

5 vinhetas). O estilo do desenho é semelhante à estética da sua primeira fase 

artística, na qual a natureza-morta e o expressionismo são de grande destaque. 

Segundo as palavras da artista acerca dos seus desenhos:

 
quando vejo a montanha, o contorno me parece inicialmente definido. Depois 

surgem duas, três linhas. O mesmo ocorre em nosso relacionamento com os 

seres humanos. O que era nítido de início, cede lugar à imprecisão (...) Eu 

desenho muito. Gosto de elaborar o desenho dentro de mim, para que ele 

surja espontâneo. O desenho é útil, sempre. Sobretudo para captar as nuanças 

e as sensações.49 

Ao vermos a produção de Leontina para As Primaveras, percebemos a marca 

de sua originalidade no traço e nas alusões poéticas a partir da linguagem pic-

tórica (Figura 3.6.18).
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Figura 3.6.18
Ilustrações de 
Maria Leontina 
Franco para 
As Primaveras, 
vol. XV, 1955. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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3.6.2 O espelho de paginação e as ilustrações

Com a finalidade de entender a disposição das ilustrações no decorrer das pá-

ginas foram elaborados seis espelhos de paginação de volumes representativos da 

coleção. A seleção foi feita a partir de critérios como: data de publicação, gêne-

ro literário, maior e menor incidência de ilustração. Os volumes selecionados 

foram: Memórias de um Sargento de Milícias (romance), Noite na Taverna e Macário (conto 

e teatro), Casa Velha (novela), Os Escravos, (poesia), Lourenço: Crônica Pernambucana (ro-

mance histórico) e As Primaveras (poesia).

No espelho de cada edição, tal como numa planta baixa, é possível ter 

uma visão geral da organização dos elementos pictóricos e verbais na superfície 

do projeto, bem como a relação de posição que se estabelece entre texto e ima-

gem na mancha tipográfica. De acordo com Donis A. Dondis, “o planejamento 

cuidadoso, a indagação intelectual e o conhecimento técnico são necessários no 

design e no pré-planejamento visual. Através de suas estratégias compositivas, 

o artista deve procurar soluções para os problemas de beleza e funcionalidade, 

de equilíbrio e de reforço mútuo entre forma e conteúdo.” (DONDIS, 1997, 

p.136). Portanto, pretende-se com esse exercício de análise utilizar o espelho de 

paginação para identificar como as ilustrações são dispostas nos volumes e se há 

alguma unidade que se justifique a partir da posição e incidência delas. 

Nesta etapa da análise, estamos considerando a ilustração no livro um com-

ponente não textual, que se refere à ordem estética, ou seja, àquilo que o observador 

pode ver no leiaute; porém, o que vamos analisar é como a ilustração está orga-

nizada no projeto gráfico e, portanto, olharemos para a técnica, isto é, para aquilo 

que o observador não vê, mas que está por trás da organização, do planejamento 

do livro (VILLAS BOAS, 2009). Os elementos técnico-formais, ou simplesmente téc-

nicos, como aponta o autor, são responsáveis pelos princípios projetuais do leiau-

te, como unidade, harmonia, síntese, balanceamento, movimento e hierarquia.

Iremos verificar se a quantidade de ilustrações dos volumes segue um pa-

drão e, portanto, se há um balanceamento entre as massas – de texto, visuais e áreas 

brancas –, visando a harmonia e a coerência visual do conjunto. 

Nos espelhos a seguir, as marcações em preto se referem somente às ilus-

trações e vinhetas. As marcações em cinza indicam a área destinada aos elemen-

tos verbais (todo tipo de texto, inclusive capitulares, mesmo que estas sejam 

ornamentadas e desenhadas à mão, pois o intuito aqui é, especificamente, veri-

ficar a relação entre texto e imagens, e o peso que estas assumem no espelho de 

paginação) (Figuras 3.6.19, Figura 3.6.20, Figura 3.6.21, Figura 3.6.22, Figura 

3.6.23 e Figura 3.6.24).
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Figura 3.6.19 
Espelho de paginação 
de Memórias de um 
Sargento de Mílicias 
(1940), vol. I, 
278pp., 27 ilust., 
romance. Fonte: 
Acervo pessoal
da autora.

Figura 3.6.20
Espelho de paginação 
de Noite na Taverna e 
Macário (1941), 
vol.III, 218pp., 
21 ilust., conto 
e teatro. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.

Figura 3.6.21 
Espelho de 
paginação 
de Casa Velha (1944), 
vol.VII, 167pp.,  
10 ilust.:10, novela.
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Figura 3.6.22 
Espelho de paginação 
de Os Escravos (1947), 
vol. IX , 192pp., 
11 ilust., poesia. 
Fonte: Acervo pessoal
da autora.

Figura 3.6.23 
Espelho de paginação 
de Lourenço: Crônica 
Pernambucana (1953),
vol. XIII, 264pp., 
15 ilust., romance 
histórico. Fonte: 
Acervo pessoal
da autora.

Figura 3.6.24 
Espelho de paginação
de As Primaveras (1955), 
vol. XV, 250pp., 21 
ilust., poesia. Fonte: 
Acervo pessoal
da autora.
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A partir da comparação entre os espelhos dos seis volumes verificamos 

que não há um padrão rígido, no que diz respeito à quantidade de ilustrações 

por livro. O volume de ilustração varia, porém, o que motiva essa variação não 

parece ser o gênero literário, uma vez que Memória de um Sargento de Milícias, roman-

ce, mostra um volume de imagens semelhantes às edições Noite na Taverna e Macá-

rio, conto e teatro, e As primaveras, poesia. A data da publicação também não é um 

fator determinante, dado que os exemplos citados acima abrangem o período 

completo da coleção 1941-1955. 

Os livros que mais diferem dos seis volumes, em relação à quantidade de 

imagens e distribuição da paginação são: Noite na Taverna e Macário, vol. III, e Casa 

Velha, vol. VII. Ao observarmos os espelhos desses títulos, vemos que há uma 

quantidade menor de ilustrações do meio para fim da paginação. Interessante 

notar que em dois casos há a inclusão de mais uma obra ficcional dentro de 

um mesmo volume, as quais ocupam exatamente este espaço final no livro. No 

primeiro, está explícito já na capa que Noite na Taverna se trata de uma obra e Ma-

cário de outra; no segundo, Casa Velha, esta informação não é dada, só se percebe 

abrindo o livro que há a inclusão ao final do livro do conto Uma por outra, de 

Machado de Assis. Não podemos afirmar o motivo pelo qual o editor não nos dá 

esta informação na capa. Inclusive, no prefácio que Lúcia Miguel Pereira fez para 

o volume, ela só faz menção ao conto nos últimos três parágrafos. Uma por outra 

não tem nenhuma ilustração. Macário tem poucas ilustrações, mas tem. Logo, a 

presença ou ausência da ilustração é relevante para o volume. Mesmo que Uma 

por outra não tenha a mesma importância literária de Casa Velha (e aqui não nos 

compete fazer tais avaliações), podemos perceber que o fato da obra não ser 

ilustrada reduz seu destaque na edição.

No entanto, vemos na comparação dos demais volumes que há certa lógi-

ca na disposição e quantidade de imagens no leiaute. Não parece ser tão rígida 

e programada, mas há coerência formal na distribuição, principalmente depois 

que foram identificados os casos “fora da curva”. Podemos indicar a partir da 

análise dos espelhos que há uma unidade subjetiva, e esta não é dada pela repetição 

dos elementos estéticos-formais, mas pela repetição da lógica de sua seleção 

(VILLAS-BOAS, 2009, pp. 15-16). A partir desta percepção, podemos inferir que 

o equilíbrio se dá em função do texto literário, o qual é interpretado pelo artis-

ta, que escolhe o que vai ou não ilustrar. Na maioria das vezes a ilustração está 

próxima da cena descrita no texto e, portanto, foi escolhida a partir da leitura do 

texto e não por um espaço pré-determinado destinado à imagem. 

Fato que corrobora a nossa hipótese é a presença de retratos de autor feitos 

a bico de pena em alguns volumes e a ausência em outros, ou mesmo abertura 

de capítulos, que em alguns casos acompanham uma ilustração para indicar a 
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divisão da obra e, em outros, há apenas o título composto em tipos móveis ou 

linotipia. De modo que não deveria haver uma indicação prévia por parte da edi-

tora de quais trechos da obra precisariam ser ilustrados. Hoje é muito comum 

este tipo de “encomenda”, ainda mais se pensarmos na unidade visual de uma 

coleção, mas na época esse seria um padrão? Acreditamos pela análise que não. 

O que também não abala ou enfraquece a ideia de projeto gráfico e estrutura 

do leiaute, que é reafirmada a partir de outros critérios, como veremos a seguir. 

Em geral, há um padrão para a inserção das ilustrações, que aparecem 

sempre em página ímpar, o que na dupla toma posição à direita. Poucas foram 

as vezes que vimos ilustrações em página par. A página seguinte à da ilustração, 

fica sempre em branco, sem qualquer massa de texto, como vemos em cinco 

dos seis espelhos observados. O único volume do conjunto que imprime texto 

no verso da ilustração é Casa Velha. Na comparação entre duplas de Casa Velha e 

Reflexões sobre a Vaidade dos Homens (que não está entre os seis apresentados, mas que 

segue o mesmo padrão dos outros cinco ao não imprimir ilustração no verso), 

percebemos que o fato da impressão da ilustração (transferida para um clichê) 

em tipografia, marca o verso do papel em que está o texto e gera uma menor 

legibilidade, como vemos na comparação da Figura 3.6.25.

Por último, devemos ressaltar que dos 15 volumes da coleção 14 apre-

sentam ilustrações de página inteira – com exceção do volume VIII, Urupês que 

Figura 3.6.25 
A interferência que 
se dá com a impressão 
de texto no verso 
da página que tem a 
ilustração. Em cima, 
dupla de Casa Velha e, 
embaixo, dupla de 
Reflexões sobre a Vaidade 
dos Homens, ambos 
ilustrados por Santa 
Rosa. Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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apresenta imagens que ocupam 2/3 da página, mas que ao integrar a capitular 

no espaço destinado à imagem, este volume não compromete a unidade visual 

em relação aos outros volumes. Portanto, é a partir da repetição do elemento 

estético-formal e do posicionamento que ele ocupa na página, que se dá a sín-

tese e se produz de imediato a ideia de unidade e identidade do projeto gráfico. 

Em geral, a ilustração faz referência ao trecho da obra que é narrada na 

página ao lado ou na página seguinte, mas em alguns casos, principalmente 

quando a obra é dividida em capítulos, a imagem não necessariamente fica ao 

lado do texto a qual se referencia, às vezes antecipa a cena da narrativa ou é 

mostrada posteriormente. Porém, há sempre uma relação aproximada entre os 

elementos (texto e imagem). Segundo Villas-Boas, “a estrutura é o dispositivo 

que organiza o posicionamento e a dimensão dos elementos estético-formais 

na superfície de projeto, por meio da divisão da mancha – em boa parte das 

vezes, intuitiva – em módulos preferencialmente (mas nem sempre) homogê-

neos” (VILLAS-BOAS, 2009, p. 12). Portanto, a análise das ilustrações nos fez 

perceber como a coleção optou por dar uma unidade visual ao projeto utilizan-

do a ilustração de página inteira. A grande área que a imagem ocupa e o modo 

como ela é valorizada no projeto gráfico (isolada, em página inteira) evidencia 

o prestígio dos nomes de seus autores. 

Outro aspecto que levamos em consideração com relação à posição das 

imagens e área que ocupam na página, é que as edições francesas do século XIX, 

como vimos na Figura 3.6.2, adotavam para os livros de ficção a mesma estrutu-

ra. Também, ao consultarmos os livros franceses que foram referência para a Mar-

tins, como os das editoras Librairie de France e Éditions du Trianon, percebemos 

que há uma tendência da época na maneira de estruturar o leiaute das páginas 

dos livros tirando partido da ilustração de página inteira (Figura 3.6.26).

Contudo, a ilustração de página inteira não foi a única opção de estrutura 

para a inserção das imagens, por mais que tenha sido a de maior recorrência; 

Figura 3.6.26 
À esquerda, página 
dupla de Obras completas 
e ilustradas de Guy de 
Maupassant (1938), 
da editora francesa 
Librairie de France; 
à direita: Iracema, vol.II 
da coleção BLB, 1941. 
Fontes: Disponível em: 
http://emmaus72.
fr/chineur/produit/
oeuvres-completes-
illustrees-de-guy-
de-maupassant/ 
26/01/2019. 
Acesso em: 14 out. 
2018 e Acervo 
pessoal da autora.
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em alguns casos, raros, vemos um movimento mais dinâmico nessa relação de 

posicionamento, como em Vida e Morte do Bandeirante, em que a interação entre os 

componentes textuais e não-textuais (as ilustrações) se estabelece de maneira 

mais orgânica na mancha (Figura 3.6.27).

O leiaute apresentado na figura 3.6.27 está de acordo com as instruções 

que encontramos no Manual do Tipógrafo do período: 

Figura 3.6.27 
Ilustrações de 
J.Wasth. Rodrigues 
para Vida e Morte do 
Bandeirante (1943), 
vol. V da coleção BLB. 
Fonte: Acervo pessoal
da autora.

Sempre que possível aconselha-se a colocação do clichê no corpo da composi-

ção, tendo de um lado uma coluna de texto. Se o clichê for demasiado largo para 

isto, deve ser colocado no centro, equilibrando-se o texto acima e abaixo daque-

le. Se a ilustração for retangular e da mesma largura do texto, pode ser colocada 

na cabeça da página; forma irregulares, entretanto, colocadas na cabeça ou no pé 

da página, estragam o seu contorno normal, criando uma aparência de serviço 

inacabado e destoante. As ilustrações voltadas para um dos lados da página de-

vem ser colocadas de modo que fiquem viradas para o lado onde houver texto. 

Quando voltadas para as margens em branco, elas desviam a atenção que o 

leitor dá ao texto e destroem assim a unidade da página. (POLK, 1948, p. 268). 

Por fim, vemos que a organização do elemento estético-formal, a ilustra-

ção, no projeto gráfico segue uma estrutura padrão, sendo o posicionamento 

e dimensionamento de página inteira o mais recorrente, como mencionamos 

acima. No entanto, quando este elemento estético-formal é inseridos na man-

cha tipográfica junto com os componentes textuais, notamos que o princípio 

projetual adotado segue a tendência da época, tal como descrita no Manual do 

Tipógrafico (1948).  
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3.6.3 A técnica e os meios de reprodução

Nesta última parte da análise iremos investigar o nível sintático das ilus-

trações, ou seja , a unidade sintática da imagem e sua ênfase (Goldsmith, 1980). 

Para tanto, foi necessário pedir um auxílio na identificação técnica das imagens 

para o artista gráfico Gilberto Tomé. A análise foi feita a partir das ilustrações 

reproduzidas nos livros, com exceção da obra Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, na 

qual está encartado o desenho original, uma vez que o volume analisado faz 

parte da tiragem especial da coleção. O fato de termos observado as reproduções 

e não os desenhos originais não compromete a análise; ao contrário, contribui 

para abordagem acerca da qualidade e viabilidade técnica das ilustrações.

Identificamos em 13 volumes (dos 15 analisados) que os desenhos fo-

ram feitos a traço, executados a bico de pena ou pincel. Somente em dois volu-

mes, justamente os primeiros, foram identificados desenhos feitos a lápis por F. 

Acquarone, em Memórias de um Sargento de Milícias, a nanquim e aquarela por Anita 

Malfatti, para Iracema. Na figura 3.6.28, apresentamos uma comparação entre a 

unidade formal (nível sintático) dos traços das três técnicas aplicadas.

Bico de pena Lápis Aquarela

O desenho a traço é definido por aquele que não tem sombras ou meios-

-tons, mas é formado apenas por linhas, podendo portanto reproduzir-se, em 

fotogravura, sem o auxílio de retícula (PORTA, 1958, p. 109). A reprodução 

dele no livro é feita a partir de clichês a traço em zinco, que são chapas para 

a reprodução de desenhos a traço ou de outros trabalhos que consistam em 

linhas, pontos ou chapados que façam forte contraste com o fundo. O dese-

nho a bico de pena é o ideal para este processo e quando os pequenos efeitos 

de sobra são obtidos por meio de linhas ou pontos muito reunidos (POLK, 

1948, pp. 277-278). A maioria dos livros da coleção BLB foi feita a partir desse 

processo identificado na unidade formal dos desenhos, como podemos ver na 

comparação entre o desenho original feito por Santa Rosa e a reprodução da 

ilustração no livro (Figura 3.6.29)               . 

Figura 3.6.28 
Detalhes das 
ilustrações 
identificam, 
a partir da análise 
sintática das 
obras, as três 
técnicas utilizadas 
nos desenhos: 
bico de pena, 
lápis e aquarela, 
identificadas nos 
dois primeiros 
volumes da coleção. 
Fonte: Acervo 
pessoal da autora.
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Original Reprodução

Podemos ver no detalhe da Figura 3.6.29, no desenho da caveira, que a 

reprodução (à direita) obtém a mesma definição do traço original do desenho 

(à esquerda). Segundo Polk, “os clichês a traço em zinco são feitos de um modo 

semelhante aos clichês de retícula, porém o original não é fotografado através 

das chapas reticuladas e o impresso resultante é, por isso, uma reprodução exata 

das linhas e massas, tal como aparecem no original” (POLK, 1948, p. 279). A 

simplicidade do traço, também facilita a transposição do desenho para o clichê. 

O trabalho de impressão também é otimizado, quando a imagem é impressa 

apenas em uma cor, no caso o preto, e, assim, texto e imagem são paginados e 

impressos juntos no processo tipográfico. 

Figura 3.6.29 
Desenho original 
a bico de pena 
(à esquerda) 
e reprodução 
tipográfica feita 
a partir de 
clichê em zinco 
(à direita). Fontes: 
Biblioteca Florestan 
Fernandes /FFLCH/
USP (à esquerda) e 
Acervo pessoal da 
autora (à direita).
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Se o artista pretende trabalhar o desenho com meio-tons, a partir de fracos 

contrastes de luz e de sombra – como no caso dos desenhos feitos em aquarela e 

lápis, nos dois primeiros volumes da coleção –, a reprodução do original tem de 

ser feita por meio de um clichê de retícula. Neste processo, a retícula pode ser 

fina ou grossa, dependendo da quantidade de pontos, maiores ou menores, de 

acordo com a intensidade das inúmeras partes do original (e praticamente invi-

síveis a olho nu, que se fundem num todo harmonioso) (POLK, 1948, p. 275; 

e PORTA, 1958, pp. 33-34). Também conhecido como autotipia, o processo é 

explicado por Frederico Porta da seguinte maneira: “processo de reprodução fo-

tomecânica, em que o original focado através de uma retícula de vidro ou outro 

meio que decompõe a imagem em pontos, dá na impressão todas as gradações 

de sombra e de luz, como numa fotografia comum” (PORTA, 1958, pp. 33-34) 

(Figura 3.6.30). 

As duas imagens da Figura 3.6.30 (da esquerda para direita), impressas 

em preto, são reproduções de originais feitos a lápis e aquarela. No primeiro, 

a lápis, notamos que a perda de definição do desenho é menor do que no se-

gundo, feito originalmente em aquarela multicolorida, ou de vários matizes. 

Notamos que a ênfase da imagem – os contornos e as nuances do desenho 

(Goldsmith, 2009) – fica comprometida durante a passagem de reprodução do 

desenho original em aquarela multicolorida para apenas uma cor, o preto. Para 

Gilberto Tomé, “quando é feita essa mudança para uma cor só, a força gráfica 

se perde, porque a obra da Anita Malfatti se sustenta pela cor” (TOMÉ, 2019).

No entanto, as duas últimas imagens da Figura 3.6.30 são impressas em 

quadricromia, inclusive dois desenho de Anita Malfatti. Mesmo assim, percebe-

mos a dificuldade técnica na reprodução do desenho original em aquarela, sem 

Figura 3.6.30 
Imagens impressas 
em tipografia a partir 
de clichê de retícula. 
Fonte: Acervo pessoal 
da autora
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que nesse processo a ênfase da imagem seja prejudicada, isto é, sem que haja 

perda de definição (como podemos ver na última imagem da Figura 3.6.30). 

Na comparação entre as duas últimas imagens de vários matizes, notamos que 

a reprodução em quadricromia do original feito à lápis (o penúltimo, da es-

querda para a direita, Figura 3.6.30) obtém um resultado melhor em relação 

à reprodução do desenho feito originalmente em aquarela (última imagem, 

à direita). No entanto, não podemos deixar de mencionar, que para além das 

dificuldades técnicas e resultados obtidos a partir do processo de quadricromia, 

houve entre esses dois exemplos uma mudança substancial: a gráfica. Os dese-

nhos de F. Acquarone, vol. I da coleção, foram impressos na gráfica Empresa 

Gráfica da Revista dos Tribunais e os de Anita Malfatti, para o vol. II, na gráfica 

Officinas José Magalhães. Como vimos em outros tópicos deste trabalho, esta 

mudança influenciou e contribuiu para que o volume II da coleção se diferen-

ciasse dos demais graficamente. No que se refere à ilustração, podemos inferir 

que a troca de gráfica pode ter resultado num menor controle da qualidade téc-

nica, uma vez que a editora – após a mudança de gráfica do volume II –, volta já 

no volume III a imprimir na Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, a gráfica 

de maior porte e produção do período.  

O fato de terem sido feitas reproduções multicoloridas somente nos dois 

primeiros volumes da coleção também é um indício de que a opção por esta 

solução cromática não foi a melhor ou a mais viável do ponto de vista técnico 

e econômico. De modo que podemos fazer algumas considerações: primeiro, 

o alto custo para imprimir em quadricromia a partir da reprodução em clichê; 

segundo, a competência técnica para a impressão em grande escala, tiragens 

com 2.400 exemplares; e, por último, o tempo disponível nesse processo de 

impressão, durante o qual são feitas várias passagens na máquina tipográfica. 

Fatores que são reafirmados na observação feita por Gilberto Tomé: 

“Quadricromia em tipografia é raro de ver, ainda mais numa coleção como 

essa de um circuito editorial mais comercial. Nesse processo são usados quatro 

clichês (um para cada cor: azul, amarelo, vermelho e preto), o que nos outros 

livros eles resolveram com apenas um clichê. Tem um desvio no meio do cami-

nho claramente por conta de custo”.  (TOMÉ, 2019). 

Além do custo, que efetivamente diminui ao optar-se pela impressão 

usando apenas um clichê, também percebemos que a maioria das ilustrações 

do período – feitas para o mercado editorial e, em específico, para livros do 

mesmo gênero literário – são feitas a bico de pena, com reprodução tipográfica 

a partir de clichê de zinco, processo indicado como o ideal para livros no Manual 
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do Tipógrafo (1948), o que evidencia uma tendência da época, a qual possivel-

mente motivada por razões econômicas, uma vez que facilita os processos de 

impressão na produção gráfica, e, consequentemente, otimiza a relação tempo/

hora máquina e propaga uma técnica de impressão com maior quantidade de 

impressores capacitados para executá-la. 

Podemos concluir a partir da análise deste tópico que a particularidade 

do estilo de cada artista – selecionados pela editora para compor um time de 

renome que atribui prestígio à coleção – foi determinante para a originalida-

de gráfica da coleção. Mesmo que alguns dos artistas que participaram da BLB 

tenham figurado na profícua cena editorial dos anos anteriores, parte estrea-

va como ilustradores de livros e havia feito poucos trabalhos na área. Muitos, 

como podemos ver nas breves trajetórias pessoais, sem intimidade com o de-

senho comercial, arriscaram técnicas que esbarraram na dificuldade de se obter 

uma qualidade boa de impressão, ou seja, que mantivesse a ênfase da unidade 

sintática do desenho original na reprodução. 

Também observamos na análise como a ilustração estabeleceu algum tipo 

de coerência visual no leiaute. Para tanto, foram produzidos espelhos de pagina-

ção que permitiram verificar que não houve um padrão pré-determinado para 

a inserção das imagens no leiaute, mas se estabeleceu uma lógica impulsionada 

pela interpretação do artista a partir da leitura do texto literário, o que de al-

guma forma resultou em uma unidade subjetiva no conjunto, principalmente, pelo 

uso constante de ilustrações de página inteira. A organização dos elementos 

estéticos-formais, em particular as ilustrações, posicionadas em grande maioria 

no espaço de uma página inteira, indica que o elemento-técnico formal, ou seja, 

a estrutura adotada no projeto gráfico, é semelhantes à das edições francesas do 

século XIX e das editoras que inspiraram as coleções da Martins, como a Librai-

rie de France e Éditions du Trianon. Este fato reforça a ideia de uma influência 

estética de origem francesa na coleção BLB, que aponta para o caráter clássico do 

projeto gráfico da BLB, como também indica o recurso de valorizar a inserção 

das obras gráficas de artistas renomadas em áreas de prestígio nos livros – tanto 

pelo posicionamento da imagem em relação ao texto (mesmo volume de massa 

impressa) como também por ser destinada à imagem uma grande área de im-

pressão que destaca o desenho dos artistas.  

Por fim, a investigação acerca do nível sintático das ilustrações situou a 

coleção num contexto maior, o da produção gráfica. Os ajustes que a editora fez 

a partir do volume III da coleção, ao optar pelas ilustrações a traço, impressas 

em preto, reforçou a unidade visual dos livros e contribuiu para a identidade 

da coleção.
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Considerações finais 

Ao considerarmos o objeto livro uma construção coletiva, que envolve saberes 

diversos e contextos históricos e sociais que fazem dele um instrumento de cul-

tura, procuramos nesta dissertação investigar os parâmetros adotados no projeto 

gráfico da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira levando em consideração a 

história da editora, do mercado editorial do período, dos agentes que nela tra-

balharam e a relevância do tema para o campo do Design Gráfico e da Memória 

Gráfica Brasileira. 

A reconstituição da história da Livraria Martins Editora e as motivações 

que levaram o editor José de Barros Martins a implantar um modelo editorial 

viável e em sintonia com o pensamento político e cultural da época, amparado 

pelas relações sociais que se estabeleceram no âmbito da editora, possibilitou 

um estudo investigativo de maior amplitude, que contribuiu para a compreen-

são da análise gráfica da coleção, objetivo principal desta dissertação.

O trabalho de reunião do corpus da pesquisa – as primeiras edições dos 15 

volumes publicados na Biblioteca de Literatura Brasileira, entre os anos de 1941 

a 1955 –, foi fundamental para a constituição integral da coleção, uma vez que 

não se localizou em nenhum acervo público ou privado o conjunto completo 

dos volumes. Outro fato que merece ser destacado nesse percurso investigativo, 

foi o trabalho de reordenação dos títulos de acordo com as datas de produção 

dos livros, impressas no colofão de cada um dos volumes, visto que a numera-

ção informada pela editora nas capas e folhas de rostos muitas vezes se repete e 

não segue uma ordem cronológica.

A reunião do conjunto completo da coleção tornou possível a identifi-

cação de aspecto singular nas tiragens da coleção: as edições especiais, publicadas 

na década de 1940. A diferenciação entre edições comuns e edições especiais, 

dentro de uma mesma tiragem, mostrou como a Biblioteca de Literatura Bra-

sileira conseguiu conferir aos livros significados simbólicos capitais que atri-

buíram prestígio à coleção por meio de elementos gráficos e materiais como a 

qualidade do papel, assinatura do editor ou autor, exemplares numerados, en-

carte de desenho original e suíte dos desenhos impressos em sépia. Tal prática 

era comum entre editoras do período (e mesmo nas décadas anteriores às da 

publicação da coleção); no entanto, o diferencial no caso da Martins e, portan-
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to, inédito, foi descobrir – a partir do referencial teórico e documentação da 

época – que a editora foi pioneira ao fazer esse tipo de distinção nas coleções 

com finalidade comercial (e não, apenas, numa publicação isolada). Ou seja, 

os exemplares, por exemplo, das edições especiais lançadas na Biblioteca His-

tórica Brasileira, Biblioteca Histórica Paulista, como também na Biblioteca de 

Literatura Brasileira, não ficaram restritos apenas a amigos do editor ou a bibli-

ófilos, para os quais as tiragens “limitadas” eram, em geral, destinadas; e, sim, 

foram comercializadas para o público mais amplo, que poderia ter acesso aos 

livros, adquirindo-os por um valor maior que os livros das edições comuns. 

Importante ressaltar, como aponta Gustavo Sorá (2010, p. 375), que a prática 

inaugurada pela Martins serviu de modelo para outras editoras do período, 

como a José Olympio e a Companhia Editora Nacional.  

Se por um lado a coleção obteve prestígio com a publicação das edições 

especiais ou de luxo, nos anos de 1940, por outro, a falta dessas edições nas pro-

duções dos livros a partir de 1952, foi indício de uma nova diretriz por parte da 

editora que, a nosso ver, enfraqueceu o conceito editorial e influenciou o novo 

padrão gráfico da coleção. Porém, as mudanças fizeram sentido diante da nova 

realidade do contexto editorial dos anos de 1950 – época em que se consolida a 

venda de edições completas das coleções e um aumento da produção dos livros 

em função de um maior público-leitor. 

Uma vez identificada tal variação nos volumes da BLB, achamos por bem 

pesquisar as referências de produção gráfica do período com o intuito de com-

preendermos melhor como se dava a produção do livro e o trabalho, que dentre 

outras atribuições, hoje é destinado ao designer gráfico. A relação imbricada 

entre editora e gráfica, no que se refere às especificidades técnicas na produção 

do livro, não nos permitiu fazer apontamentos assertivos com relação à autoria 

do projeto gráfico da coleção; ao contrário, a pesquisa nos revelou o quanto o 

livro era feito por múltiplos agentes e como os princípios projetuais adotados 

se mostraram resultado de um trabalho coletivo. 

A partir das inferências acerca da produção e da concepção de projeto 

gráfico, seguimos para a principal parte, a análise gráfica da coleção, tema do 

Capítulo 3. Ao identificarmos os elementos estéticos-formais e técnicos-formais 

e, consequentemente, os princípios projetuais e dispositivos de composição 

do leiaute (Villas-Boas, 2009), percebemos que existem padrões na linguagem 

gráfica dos livros que atribuem identidade ao projeto gráfico da coleção. As 

influências estéticas das edições estrangeiras do século XIX, principalmente, as 

francesas – tão familiares ao editor, que iniciou sua carreira editorial como 

importador de livros e, em específico, livros de luxo –, foram identificadas e 

localizadas nos vários tópicos que constituem aquele capítulo. 
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Um dos aspectos analisados foi o formato dos livros da coleção. Identi-

ficamos três formatos diferentes, apenas no período que se refere ao recorte 

temporal desta dissertação, ou seja, as primeiras edições da coleção, publicadas 

entre os anos entre 1941 e 1955. Novamente as mudanças de formato mais sig-

nificativas ocorreram a partir de 1952, ano em que os volumes passaram a ser 

publicados num formato menor. Motivações de ordem econômica, novo perfil 

do público-leitor, novas demandas de consumo – a tendência de comercializa-

ção de coleções completas, vendidas em conjunto –, e questões simbólicas do 

universo do livro, foram responsáveis por tais mudanças. 

Após a investigação acerca da variação de formato, analisamos a mancha 

tipográfica dos volumes da coleção – elemento técnico-formal que contribui 

para a composição do leiaute dos livros. Com o estudo, verificamos que as 

medidas das manchas tipográficas não são iguais em todos os volumes (há pe-

quenas diferenças), mas a proporção, baseada em princípios clássicos do Renas-

cimento, é sempre a mesma. Notamos, também, que os componentes textuais 

(como fólios e títulos correntes) fazem parte da estrutura da mancha, mas não 

adotam posição fixa que estabeleça um padrão rígido entre os leiautes dos vo-

lumes; e que a composição do texto na mancha (justificado ou alinhado) está 

sempre vinculada ao gênero literário (prosa ou poesia). Por último, constatamos 

também, que ao diminuir o formato dos livros, a mancha tipográfica apresen-

tou pouca redução, o que gerou um impacto na composição dos elementos na 

mancha, pois houve uma diminuição da quantidade de branco e as ilustrações 

passaram a ser impressas “sangradas” na página, cortando parte do desenho 

original e mudando de modo significativo o leiaute dos livros adotado na dé-

cada anterior. No entanto, a força da mancha tipográfica e, consequentemente, 

a identidade do projeto gráfico da coleção, no que se refere aos dispositivos de 

composição do leiaute (mancha, estrutura, centramento e eixo) é marcada pelo 

uso de parâmetros clássicos de composição do leiaute e não por uma rigidez ou 

repetição de um padrão comum entre os volumes.

O papel, elemento gráfico e material dos livros, mostrou ter relevância 

para o projeto gráfico da Biblioteca de Literatura Brasileira uma vez que sua 

qualidade atribuiu maior ou menor valor aos livros da coleção, influenciou nas 

condições de preservação dos exemplares e conferiu aos livros valores simbóli-

cos de prestígio – que remontam à tradição da história do livro, como as marcas 

d’águas gravadas a seco. Constam das edições publicadas na década de 1940 os 

nomes dos papéis utilizados nos livros, de modo que com esta informação foi 

possível fazer uma pesquisa mais precisa sobre o papel desses volumes. Nos 

demais livros, que foram publicados entre 1952 e 1955, a “justificação de ti-

ragem” foi eliminada, e portanto, não temos como saber o nome dos papéis. 
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Contudo, como nesse segundo período não foram feitas edições especiais, ve-

rificamos que a editora utilizou um único papel para tiragem de cada volume. 

A partir do manuseio e comparação entre os papéis, percebemos que houve 

uma perda significativa de qualidade, principalmente, no papel das capas dos 

livros dos anos de 1950, os quais apresentaram maior fragilidade, mudança 

de coloração e deterioração em decorrência do tempo. À vista disso, dentre os 

motivos que levaram a editora a utilizar papéis de qualidade diferentes e, em 

alguns casos inferiores, os principais foram: o contexto histórico do período, 

em que havia escassez dos insumos gráficos e a qualidade da produção nacional 

era insuficiente, devido às dificuldades de importação desde a Segunda Guerra 

Mundial; a mudança de perfil do público-leitor; e questões de ordem econômi-

ca (busca de rentabilidade da editora). 

Elemento significativo da análise gráfica foi a tipografia. O estudo foi di-

vidido em duas partes: primeiro foram analisadas as tipografias impressas nas 

capas e segundo as utilizadas no miolo dos livros. Essa divisão foi fundamental 

para percebemos que, em geral, no mesmo volume, a tipografia da capa difere 

das tipografias usadas no miolo. Também concluímos que os dois períodos em 

que volumes foram publicados – década de 1940 e década de 1950 – novamente 

marcaram uma distinção gráfica no que se refere ao estilo tipográfico. Contudo, 

em ambos os períodos houve a predominância do desenho de letras tipográficas 

latinas, tanto nas capas quanto nos miolos. Nos livros publicados entre 1941- 

-1947, percebemos a maior incidência de um estilo de letra com características 

semelhantes à da Caslon e nos volumes publicados entre 1952-1955 semelhan-

tes à da Baskerville. As inicias em vermelho dos títulos – elemento cromático de 

destaque nas capas –, remetem à tradição das letras capitais e embutem significados 

simbólicos que remetem à história da escrita e do livro. No miolo verificamos 

que a escolha tipográfica variou no decorrer dos anos, mas ao mesmo tempo foi 

recorrente e adotou desenhos de letras semelhantes aos tipos Century, Baskerville, 

Bodoni e Caslon. A partir da escolha tipográfica da capa e seu elemento de des-

taque (as iniciais) e do miolo, os livros da BLB reafirmaram o caráter clássico do 

design dos livros, ao escolher tipos romanos do estilo antigo e moderno, que esta-

vam em sintonia com as intenções da editora de atribuir às capas o peso da tradi-

ção tipográfica e traduzir graficamente o conteúdo literário canônico da coleção.

Um dos destaques da coleção foram as capitulares. A incidência das letras 

iniciais em 10 dos 15 volumes publicados, evidenciou o caráter particular desse 

elemento estético-formal como componente de identidade do projeto gráfico 

da BLB. O estudo dedicado especificamente às capitulares permitiu enfatizar a 

singularidade das letras desenhadas à mão, caracterizadas pelo ornamento figu-

rativo, específico da estética de cada artista que as concebeu. 
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No último tópico analisado no Capítulo 3, a ilustração, concluímos que a 

particularidade do estilo de cada artista foi decisivo para a originalidade gráfica 

da coleção, cuja marca de distinção e prestígio foi marcada pelas obras assinadas. 

A partir da elaboração dos espelhos de paginação verificamos que não houve um 

padrão pré-determinado para a inserção das imagens no leiaute, as quais foram 

inseridas no livro de acordo com a livre interpretação que o artista fez do texto 

literário, mas que, de qualquer modo, alcançaram uma unidade subjetiva no con-

junto ao se valerem do uso constante de ilustrações de página inteira. A posição 

e área adotadas pelas ilustrações no projeto gráfico se mostraram semelhantes à 

das edições francesas do século XIX e das editoras que inspiraram as coleções da 

Martins, como a Librairie de France e Éditions du Trianon, fato que evidencia a 

influência estética de origem francesa na coleção e fortalece o caráter clássico do 

projeto gráfico da Biblioteca de Literatura Brasileira. Por último, a análise das ilus-

trações no projeto gráfico situou a coleção num contexto maior, o da produção 

gráfica. Ao optar pelas ilustrações a traço, impressas em preto, a coleção enfatizou 

a unidade visual dos livros e potencializou a identidade da coleção. Esta breve 

análise da técnica da ilustração renderia estudos mais aprofundados, específicos 

do campo das artes, e que no âmbito desta pesquisa não nos coube desenvolver, 

mas que deixamos aqui como caminhos a serem percorridos e aprofundados. 

A partir da cultura material da coleção e o enfoque dado à análise gráfica 

dos livros, esta pesquisa se dedicou a resgatar a história e a memória gráfica da  

Biblioteca de Literatura Brasileira. Todavia, a importante atuação e trajetória edito-

rial da Livraria Martins Editora, assim como, a relevância da editora para a história 

do livro e do design no Brasil, renderiam outros estudos. De modo que esperamos 

que esta pesquisa também contribua para que outras investigações sejam desen-

volvidas futuramente, e que as lacunas que por aqui deixamos possam se trans-

formar em temas ainda não explorados e tão necessários para o campo do Design 

Gráfico e da Memória Gráfica.
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