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Estamos diante da revolução 

do texto digital. Entretanto, 

para chegar até aqui, tivemos 

de passar antes por uma série 

de outras evoluções/revo-

luções. Uma das mais consagra-

das foi a invenção da imprensa 

de Gutenberg no século XV. 

Esse feito abriu portas para a 

aceleração da produção e 

distribuição do texto escrito, 

especialmente os livros. Até 

que alcançássemos a revolução 

digital, foram séculos vivendo 

a era da impressão. Aliás, ainda 

vivemos a coexistência dos dois 

mundos, o digital e o impresso. 

Trazemos neste livro um 

pedaço da história da imprensa 

mundial ao apresentar máqui-

nas e equipamentos do Ateliê 

Tipográ�co da UFG fabricados 

nos séculos seguintes à in-

venção da imprensa. 

Quando recebi o convite para apresentar esta obra, não 
me contive de satisfação e alegria. A�nal, o livro Ateliê 
Tipográ�co da UFG: nos meandros da história e da memória é 
mais uma produção agregadora dos esforços de um conjun-
to de pesquisadores da Faculdade de Informação e Comuni-
cação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) que, na 
última década, têm se dedicado a registrar e difundir conhe-
cimentos sobre a história da imprensa goiana, ainda tão 
carente de publicações. 

Muito mais do que a evocação da nostalgia dos primeiros 
séculos de impressões, o Ateliê Tipográ�co da UFG, em seu 
papel de espaço de criação, produção e circulação do 
conhecimento, é um museu vivo, que pulsa memórias em 
pleno século XXI, donde a�ora a maior importância desta 
obra. Nela são registrados alguns processos históricos da 
imprensa no mundo, no Brasil e em Goiás, com ênfase nas 
máquinas, materiais e medidas tipográ�cas do Ateliê.

Rosana Maria Ribeiro Borges
Professora do curso de Jornalismo da FIC UFG 

 Coordenadora do grupo de pesquisa História da Comunicação 
em Goiás, cadastrado no CNPq e certi�cado pela UFG

Convidamos você, leitor, a 

conhecer este museu cujo obje-

tivo, além de preservar a 

memória da história grá�ca, é 

servir de laboratório para a 

impressão, de forma artesanal, 

de livros e outros materiais. 

Esperamos que, através desta 

leitura, você possa viajar no 

tempo e sentir-se chamado a 

experimentar, na prática, o 

prazer da composição e impres-

são com o uso desses equipa-

mentos históricos.

Andréa Pereira dos Santos
Professora da Faculdade de 
Informação e Comunicação 

da UFG

A
ndréa Pereira dos Santos (et al.)
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APRESENTAÇÃO

Quando recebi o convite para apresentar esta obra, 
não me contive de satisfação e alegria. Afinal, ela é mais 
uma produção agregadora dos esforços de um conjunto de 
pesquisadores da Faculdade de Informação e Comunicação 
(FIC) da UFG que, na última década, têm se dedicado a 
registrar e difundir conhecimentos sobre a história da im-
prensa goiana, ainda tão carente de publicações. 

Quando o assunto é a historicidade da imprensa em 
Goiás, a cada novo estudo, reforça-se a perspectiva de que a 
nossa trajetória nesse campo é repleta de particularidades, a 
começar pelo primeiro jornal, A Matutina Meiapontense, que 
nasceu no ano de 1830 em Meia Ponte (atual Pirenópolis),  
e não na Cidade de Goiás, antiga capital da província. Ca-
minhando mais um pouco, ainda no século XIX, o que se 
vê é uma efervescência no campo da produção jornalística, 
sendo o abolicionismo, seguido da República e das lutas pe-
los direitos fundamentais, a pauta que mais movimentou 
a imprensa nesse período. Nossas tipografias oitocentistas 
empregavam mulheres, um feito e tanto para a época, não 
só no Brasil, como também na América Latina, e, dessas 
tipografias, emergiram questões fundamentais no que con-
cerne aos direitos da pessoa humana. 

Naquele tempo, a composição das páginas dos impres-
sos era manual, feita pelas hábeis mãos dos compositores e 
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das compositoras, dos tipógrafos e das tipógrafas, tal como 
ocorrera desde a prensa de Gutenberg. No século XX, 
era que o historiador Eric Hobsbawm considera como de 
extremos, muitos foram os avanços tecnológicos que re-
volucionaram o fazer jornalístico e o impresso. Todavia, 
conforme já foi pontuado, Goiás é mesmo uma unidade 
federativa cheia de particularidades e, desafiando esse pro-
gresso, mantém, no âmbito da UFG, um ateliê tipográfico 
em pleno funcionamento.

Muito mais do que a evocação da nostalgia dos pri-
meiros séculos de impressões, este espaço de produção e 
circulação do conhecimento é um museu vivo, que pulsa 
memórias em pleno século XXI, donde aflora a maior im-
portância desta obra. Nela são registrados alguns aspectos 
históricos da imprensa no mundo, no Brasil e em Goiás, 
com ênfase nas máquinas, materiais e medidas tipográficas 
do Ateliê Tipográfico da UFG.

O livro tem início com um breve debate acerca da his-
tória da imprensa e da indústria gráfica, sendo que esta 
última também é perpassada pelas implicações do advento 
da imprensa, especialmente no que se refere às transfor-
mações culturais resultantes dos produtos impressos. Em 
seguida, as máquinas do Ateliê Tipográfico da UFG são 
devidamente catalogadas e relacionadas à sua origem his-
tórica. Os materiais de tipografia e as medidas tipográficas 
seguem o mesmo movimento, o que possibilita ao leitor 
não somente compreender o acervo deste incrível espaço, 
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como também estabelecer correlações com a historicidade 
do próprio material ali exposto. 

Pelo teor de sua matéria, posso asseverar que este li-
vro é mais do que um registro – é um convite para um mer-
gulho no fascinante universo da historiografia tipográfica 
goiana e, ao mesmo tempo, um presente à sociedade, visto 
que pereniza um dos mais encantadores espaços da UFG: 
o Ateliê Tipográfico.

Rosana Maria Ribeiro Borges
Professora do curso de Jornalismo da FIC-UFG e coordenadora 

do grupo de pesquisa História da Comunicação em Goiás,  
cadastrado no CNPq e certificado pela UFG



1 INTRODUÇÃO

O Ateliê Tipográfico da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) possui um acervo de máquinas impresso-
ras antigas e de equipamentos cujas concepções datam do 
século XIX. Esse acervo, de cunho museológico, além de 
representar uma memória importante graças à sua capaci-
dade de contar a história da indústria gráfica e da imprensa 
em Goiás e no Brasil, é também um instrumento de arte, 
já que no Ateliê ainda são produzidos exemplares de livros, 
folhetos e cartazes.

Entendendo o valor histórico e cultural desse acervo, 
temos como objetivo neste livro apresentar um breve histó-
rico desse maquinário e explicar sua função e as adaptações 
que ele já sofreu e ainda pode sofrer. Tais informações são 
fundamentais para o conhecimento do Ateliê Tipográfico, 
permitindo aos seus frequentadores, ao vivenciar o dia a dia 
dessa antiga tipografia, compreender e valorizar a história 
e as diferentes funções de cada máquina. O livro constitui 
uma tentativa de preservar essa memória museológica para 
que possa ser divulgada na comunidade acadêmica da UFG 
e em qualquer comunidade que tenha interesse e/ou curio-
sidade pela história da indústria gráfica e da imprensa. 

Para tanto, a obra traz informações sobre as máquinas 
impressoras e, em seguida, sobre as ferramentas e demais 
guarnições necessárias à composição do texto, apresen-
tando, inclusive, as fotografias de cada uma das máquinas 
e ferramentas. Antes disso, percorre a história da impren-
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sa e a da indústria gráfica e pontua algumas implicações 
do advento da imprensa, sem ignorar, é claro, o próprio 
advento do Ateliê. 



2 BREVE HISTÓRIA DA IMPRENSA  
E DA INDÚSTRIA GRÁFICA

Existe um debate importante sobre a história do sur-
gimento da técnica de impressão: ora se coloca a técnica 
oriental como ponto de partida, ora se reafirma o prota-
gonismo de Gutenberg, ocorrido vários séculos depois. 
Entretanto, Martins (2001) chama a atenção para a neces-
sidade de não confundir algumas técnicas mais antigas que 
as de Gutenberg com as práticas estabelecidas por ele já em 
meados do século XV. Embora os chineses tenham criado 
um processo de impressão cerca de mil anos antes, é dado 
a Gutenberg o título de inventor da imprensa nos idos dos 
anos de 1440. Lyons (2011, p. 58) ainda acrescenta que,

apesar de ter surgido primeiro na Ásia, 
foi na Europa que a imprensa teve am-
plas consequências sociais e culturais, 
e a prensa para impressão foi uma in-
venção ocidental. Gutemberg não sabia 
nada sobre as realizações dos coreanos: 
com seus esforços, a imprensa foi rein-
ventada na Europa.

Martins (2001), secundado por Lyons, afirma que 
não se pode fazer relação entre a imprensa chinesa e a de  
Gutenberg. Ao citar M. A. Christian, o autor defende que 

a imprensa tal como a compreendemos 
não consiste somente num sinal qual-
quer sobre o papiro, pergaminho ou 
papel, mas também, e sobretudo, na re-
produção rápida e ilimitada da escrita ou 
da palavra. (p. 128). 
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Lyons (2011, p. 60) também destaca a relevância da impren-
sa ocidental com sua tecnologia de impressão e lembra que 
“a era de Gutenberg durou até o início do século XIX – mais 
de trezentos anos” (p. 128).

No intervalo entre a invenção da imprensa e o fim da 
era gutenberguiana, as prensas passam por dois importan-
tes períodos de evolução. Segundo Martins (2001, p. 237), 
no primeiro, de 1445 a 1814, “todas elas dependem da força 
muscular”; no segundo, iniciado nesta última data, tem-se 
“a primeira aplicação da força motriz, no caso, o vapor”.1 O 
que marca o fim dessa tecnologia de Gutenberg é a nova 
era da industrialização, já no século XIX. Foi nessa época 
que a tipografia saiu do status de artesanal e passou a ser in-
dustrial, caracterizando-se, a partir de então, pelo volume 
de produção, pelo maquinismo e pela organização mercan-
til (MARTINS, 2001). 

Com a invenção da imprensa, nasce a profissão de 
impressor, do qual se exigia grande habilidade e destreza 
durante a composição do texto e, também, na impressão. 
Aliás, várias outras aptidões eram requeridas do mestre 
impressor do século XVI.

Ele não era meramente um impressor, 
mas também um vendedor de livros, 
empreendedor capitalista, indexador e 
tradutor familiarizado com várias lín-
guas, além de revisor de provas e editor 
de texto. (LYONS, 2011, p. 61). 

1 No Ateliê Tipográfico da UFG, há exemplos de equipamentos que de-
pendem tanto da força muscular quanto da força motriz.
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Os impressores da Inglaterra eram organizados em 
guildas e possuíam licença para supervisionar o comércio 
de livros em inglês e, inclusive, para impedir a impressão 
de textos sediciosos. 

O papel da companhia era regulamentar 
e disciplinar a indústria, definir a condu-
ta adequada e manter os seus privilégios 
corporativos. Também detinha um pri-
vilégio real para produzir almanaques, 
o que deu origem à empresa chamada 
English Stock. (LYONS, 2011, p. 61).  

[Nessa época], os funcionários de Gu-
tenberg, que levavam uma existência 
seminômade, recebiam encomendas de 
grandes aristocratas, universidades e 
tribunais. A invenção foi adotada primei-
ro nas movimentadas cidades comerciais 
situadas no centro econômico da Euro-
pa ocidental, na Holanda, Alemanha e 
Renânia, e na Itália setentrional, onde 
Veneza dominava o comércio de livros. 
Em 1480, 110 cidades tinham imprensa 
e, em 1500, o número mais que dobrou: 
236. (p. 62).

A imprensa teve também a tarefa de alavancar o perío-
do renascentista, já que, com a produção escrita, foi possí-
vel divulgar os ideais dessa época em uma escala maior. Ela 
se tornou “um incomparável instrumento de divulgação e 
de vitória” (MARTINS, 2001, p. 199). Após a invenção de 
Gutenberg, muitos impressores foram surgindo em várias 
regiões. 
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William Caxton, o primeiro impressor 
inglês, produziu o primeiro livro em 
língua inglesa enquanto trabalhava em 
Bruges, em 1474. Ele se mudou para 
Londres, onde estabeleceu uma oficina 
com patronato régio na vizinhança da 
Abadia de Westminster. (LYONS, 2011, 
p. 62). 

Depois disso, veio o estabelecimento da imprensa na 
França. Lá 

a indústria de publicação estava dividida 
entre a capital e Lyon. Em 1530, as duas 
cidades produziam 90% de todos os li-
vros franceses. Paris tornou-se o arsenal 
de impressão da Contrarreforma, com 
uma enorme produção de obras litúrgi-
cas e livros de horas; Lyon especializou-
-se em abastecer os mercados italiano e 
espanhol. (LYONS, 2011, p. 63).

De acordo com Lyons, depois de se espalhar por toda 
a Europa, a imprensa “tornou-se companheira inseparável 
da europeização do mundo”. Chegou à Europa oriental e 
aos países nórdicos no século XVI e, em 1638, foi para a 
América do Norte através da Nova Inglaterra. Enfim, em 
1580, estabeleceu-se em Lima “e, em 1590, os missionários 
jesuítas a levaram para o Japão” (p. 63).

Até o século XIX, cada título, geralmen-
te, tinha uma tiragem que variava en-
tre 500 e 1.500 cópias. Contudo, títulos 
baratos e populares, como catecismos 
e almanaques, eram produzidos em tira-
gens de milhares de cópias. Eles tinham 
encadernação barata, de papel grosseiro; 
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os livros mais caros muitas vezes nem 
eram encadernados. Transportar papel 
sem encadernação era mais barato [...]. 
Esperava-se que o cliente pagasse por sua 
encadernação personalizada. (p. 64).

No período inicial da imprensa, os livros ainda lembra-
vam muito os manuscritos, de onde se conclui que havia, 
instintivamente, um desejo de não substituir a produção 
manual (Martins, 2001). 

Contudo, uma nova tipografia logo se 
desenvolveu, e as informações na pági-
na impressa começaram a incluir todos 
os elementos que hoje conhecemos. 
(LYONS, 2011, p. 75).

Os primeiros livros impressos ofere-
ciam um rico aparelho introdutório. No 
início, havia um frontispício gravado, 
muitas vezes com rica ornamentação e, 
às vezes, com a forma de um arco dando 
boas-vindas ao leitor. (p. 75).

Todos esses ornamentos foram fundamentais para 
chamar a atenção dos primeiros leitores dos livros impres-
sos naquela época. Até hoje uma boa impressão e encader-
nação é o primeiro passo para um contato agradável com o 
texto e para uma leitura sensorial e corporal. Também se 
tornou costume identificar o impressor, o lugar e a data da 
publicação no início do livro. Essa assinatura do tipógrafo 
era conhecida como colofão, um elemento que ainda persis-
te nos livros atuais, embora hoje apareça, via de regra, na 
última página (LYONS, 2011, p. 75).
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Outro fato que chamava a atenção nos primeiros livros 
impressos é que, “assim como os manuscritos, [eles] ge-
ralmente não tinham numeração nas páginas – esperava-se 
que o leitor a acrescentasse à mão” (p. 75). Da mesma forma, 
não existiam também os parágrafos. Eles não foram a nor-
ma no século XVI e, portanto, os leitores da época tiveram 
de enfrentar “sólidos blocos de textos, divididos, quando 
muito, em duas colunas impressas” (p. 76). E, de acordo com 
Lyons, desde Gutenberg até o final do século XVIII, pouca 
mudança houve no processo de produção de livros.

O papel ainda era feito de panos recolhi-
dos por catadores de trapos. A tinta era 
comumente produzida com uma mis-
tura de folhelho de nogueira, linhaça e 
terebintina. O tipo geralmente era com-
posto de chumbo, que tem um ponto de 
fusão baixo, e antimônio, que endurece o 
chumbo. A composição tipográfica ainda 
era feita manualmente, e a precisão de 
qualquer texto corria perigo se os tipó-
grafos tivessem bebido muita cerveja no 
desjejum ou se trabalhassem com pressa 
para cumprir um prazo. A leitura com-
petente de provas ainda era uma rari- 
dade. (p. 99).

Apesar da grande revolução possibilitada pela invenção 
de Gutenberg, a edição de livros naquela época não era fácil.  
“Os tipógrafos precisavam de boa luz para a composição, 
sol para secar as folhas e fontes de água para umedecer o 
papel antes da impressão” (p. 99). Outro problema eram os 
possíveis incêndios, facilitados por um cenário em que pre-
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dominavam os sótãos cheios de pilhas de papel e velas tom-
badas, “uma combinação altamente inflamável; as oficinas de 
impressão eram vulneráveis a incêndios repentinos, como o 
que destruiu o interior da oficina de Samuel Richardson, em 
Londres, em 1752” (p. 99).

A mecanização foi uma evolução importante para o 
aceleramento da produção livreira e de outros materiais: 
“antes de 1830, a tiragem de um romance médio raramen-
te passava de algumas centenas de cópias” (LYONS, 2011,  
p. 131). Entretanto, as mudanças sociais e econômicas aca-
baram “com o ancien régime tipográfico”. Em 1914, 

livros e jornais eram produzidos em  
massa, o papel era barato como nunca, o 
dia de trabalho de cerca de dez horas dava 
mais tempo livre às pessoas e, na Europa 
ocidental, pelo menos, quase todo mundo 
sabia ler. (p. 131).

Esses fatores foram cruciais para o aumento da pro- 
dução de livros, porém, “depois de 1800, a mecanização co-
meçou a ameaçar os empregos. A antiga estrutura corporati-
va estava se esgarçando enquanto a atividade embarcava em 
um doloroso período de modernização” (p. 100). O tipógrafo, 
que antes ocupava todo o processo de produção do livro, foi 
dando lugar à figura do editor, surgida na Europa ociden-
tal do século XIX. Até o início desse século, “os trabalhos 
de publicar, imprimir e vender livros não se distinguiam, e 
muitos indivíduos respondiam pelas três funções” (p. 131). 
Mas, a partir daí, o editor, com seu know-how de especialista 
e empresário, terá protagonismo nessas tarefas.
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Completando essa evolução, vieram também as pren-
sas de metal Stanhope, disponibilizadas no mercado a partir 
de 1800. Até então, imperava a prensa de madeira manual, 
que coexistiu com as primeiras décadas da industrialização 
e, portanto, com a modernização inicial do maquinário. As 
prensas de metal2 “tinham uma vida útil mais longa do que 
as prensas de madeira, apesar de serem consideravelmente 
mais caras” (p. 132). A proliferação dessas prensas mecâni-
cas começou depois de 1830. “Uma prensa rotativa surgiu 
em Edimburgo em 1851, e em 1853 já estava sendo usada 
pelo Times de Londres. Ela foi exportada para a França em 
1885” (p. 133).

Lyons explica que o processo de impressão tornou-
-se mais rápido e prático com a invenção das máquinas de 
compor, de dobrar papel, de realizar corte e até mesmo de 
encadernar, criadas em meados dos anos de 1870.

A mecanização não transformou o 
mundo editorial sozinha; era necessá-
rio reagir a mudanças sociais e econô-
micas. Avanços no alfabetismo básico, 
que culminaram no estabelecimento de 
sistemas nacionais de educação primária 
no fim do século XIX, asseguraram um 
constante aumento do público leitor. A 
construção de ferrovias, especialmente 
após os anos de 1840, tornou mais eco-
nômico o fornecimento de livros a um 
mercado nacional. (LYONS, 2011, p. 34).

2 O acervo do Ateliê Tipográfico da UFG contém exemplares cuja in-
venção remonta ao século XIX. São peças que ajudam a contar a histó-
ria da mecanização ocorrida no Brasil e no mundo durante esse período 
de tempo.
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Durante séculos, os compositores juntaram tipos 
manualmente, caractere por caractere. Entretanto, como 
afirma Lyons (2011, p. 168), “perto de fins do século XIX, 
foram introduzidas nos Estados Unidos novas técnicas que 
aceleravam enormemente o processo” de compor. Nesse 
período, entraram em ação as linotipos, que poderiam criar 
linhas inteiras de texto, facilitando a composição.

Em relação à imprensa brasileira, segundo Martins 
(2001, p. 299), o que se sabe a respeito de sua história é 
pouco e confuso. Para Rebellato (1979, p. 105), ela 

surge no ano de 1808, com a corte de 
D. João VI [...]. No dia 10 de setembro 
de 1808, foi editado o primeiro jornal no 
Brasil, intitulado Gazeta do Rio de Janei-
ro [e dirigido] por Frei José da Rocha. 

Essa edição marca não só o início da história da imprensa 
no Brasil, como a história do jornalismo também. Todavia 

Sérgio Buarque de Holanda dá 1747 
como data de instalação da primeira 
oficina tipográfica no Rio, a que per-
tenceu a Antônio Isidoro da Fonseca: 
foi essa, ao que se sabe, a primeira ofi-
cina de impressão instalada no Brasil”.  
(MARTINS, 2001, p. 299). 

Há também outras pistas que indicarão, conforme Martins, 
a existência de uma oficina estabelecida no Recife em 1706. 
Mas, a título de marcação de tempo e espaço, o que vale é o 
decreto de 13 de maio de 1808, o qual oficializa a criação da 
imprensa régia no Brasil.
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2.1 IMPRENSA E TIPOGRAFIA EM GOIÁS

Em Goiás, a história da imprensa é marcada pela au-
sência de materiais históricos e, em muitos momentos, con-
turbada. Borges e Lima (2008, p. 69) contam que “a primei-
ra tipografia que aqui chegou veio a contragosto da Coroa 
Real. [Foi] financiada pelo capital privado e produziu as 
primeiras publicações de oposição ao regime”. Para marcar 
didaticamente a história da imprensa em Goiás, as autoras 
recorrem a Teles (1979), que propõe uma divisão metodo-
lógica dessa história em cinco períodos, assim resumidos:

a. Primeiro período: o surgimento da imprensa 
goiana - De acordo com a Associação Goiana de 
Imprensa (AGI), o padre Antônio Luiz da Silva e 
Souza (1764-1840) foi “a primeira pessoa a sistema-
tizar dados históricos sobre a imprensa em Goiás”, 
em meados de 1800. Ela teve início no estado com 
a edição do jornal Matutina Meyapontense, publica-
do pela primeira vez em 1830. No ano anterior, o 
presidente da província de Goiás, marechal Miguel 
Lino de Morais, solicitara ao Império a instalação 
de uma tipografia em Vila Boa, então capital da 
província. O Império negou-se a autorizar o feito, 
alegando que Goiás não precisava de uma tipogra-
fia. Em desagravo a esse posicionamento do impe-
rador e ao seu veto, o comendador Joaquim Alves 
de Oliveira, comandante-geral do julgado de Meia 
Ponte e um dos homens mais ricos do seu tempo, 
comprou com recursos próprios, no Rio de Janeiro, 
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uma tipografia e mandou instalá-la em Meia Ponte.  
No ano seguinte, a tipografia lançou a primeira 
edição do Matutina Meyapontense. Em 1836, ela 
“foi vendida ao presidente do estado de Goiás, José 
Rodrigues Jardim, que criou a imprensa oficial em 
1837 através do Correio Oficial de Goyás” (Borges; 
Lima, 2008, p. 70).

b. Segundo período: a consolidação da imprensa goia-
na - Pode ser estabelecido entre os anos de 1834 
e 1890. O primeiro ano foi marcado pelos acon-
tecimentos que desencadearam o fim do Matutina  
Meyapontense e o início do Correio Oficial de Goyás. 
Já no ano de 1890, deu-se o fechamento deste últi-
mo jornal (p. 73).

c. Terceiro período: a contribuição da imprensa goiana 
para o lançamento de Goiás no cenário nacional. As 
referências desse período, que iria de 1890 a 1934, 
foram “o fechamento do Correio Oficial de Goyás, a 
expansão dos periódicos pelo estado e a fundação da 
Associação Goiana de Imprensa” (p. 74).

d. Quarto período: a reestruturação da imprensa 
goiana - “Em meados de 1940, o estado de Goiás já 
estava saindo do ostracismo político e econômico” 
em que estivera mergulhado no início do século 
e entrando em um processo histórico importante. 
Foi nessa fase que Goiás vivenciou 

a ruptura de um grupo hegemônico, 
oriundo dos Bulhões, [do qual] deri-
variam duas grandes oligarquias, os 
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Caiado e os Ludovico. A partir de então, 
intelectuais, políticos e até mesmo os 
jornais dividiram-se em favor de uma 
ou de outra. Na capital, por exemplo, o 
jornal O Democrata, de Antônio Ramos 
Caiado, tinha como antagonista o jornal 
A Voz do Povo, de Pedro Ludovico. O em-
bate entre as duas oligarquias culminou 
na transferência da capital para Goiânia. 
(p. 76).

e. Quinto período: a emergência do modelo comer-
cial de imprensa em Goiás - Esse período se esten-
de do ano de 1945 até o golpe militar de 1964, que, 
como é sabido, 

ressuscitou antigas práticas de censura, 
inclusive, prévia, e fomentou o fortale-
cimento de alguns veículos e conglome-
rados de comunicação dentro da política 
desenvolvimentista da difusão da co-
municação no país. Nesse período, sur-
giram também os primeiros grupos de 
comunicação, como a Organização Jaime 
Câmara, que hoje é o maior complexo de 
comunicação do Centro-Oeste. (p. 81). 

Ao analisar esta organização didático-histórica apre-
sentada por Borges e Lima (2008), percebemos que ela 
está coerente com os acontecimentos da época no Brasil 
e, também, em Goiás. Ainda na esfera dos acontecimentos 
que marcaram a história da imprensa goiana, as autoras 
destacam que, “em 1966, a pedido da APJor e da AGI, a 
Universidade Federal começou a preparar a criação do cur-
so de Jornalismo, o que se efetivou em 1968” (p. 82).



27

Em Goiás, cerca de 150 títulos de jornais já foram pu-
blicados desde a primeira edição do Matutina Meiapontense, 
em 1830, até os anos de 2000. O estudo da dinâmica desse 
contexto da imprensa regional exige uma observação cui-
dadosa das gráficas que imprimiam e imprimem os jornais 
goianos do século XIX até hoje. O trabalho que elas levam 
a cabo inclui, de um lado mais intelectual, a escrita dos tex-
tos noticiosos e outros, as revisões de seus originais e a 
própria composição tipográfica, sua revisão e emendas –  
correção das inadequações apontadas na revisão. Essas 
práticas demandam razoável conhecimento da linguagem 
aliado a uma sensibilidade para os detalhes das emendas e 
da composição, que vai além da habilidade de juntar letras 
conforme o original. De outro lado, complementar e indis-
pensável, está a produção prática, industrial e comercial rea-
lizada por essas gráficas: a arte-finalização (ou enramação),  
a impressão, o acabamento e, enfim, a circulação dos jor-
nais e outros impressos.  

Nas fontes consultadas num levantamento preliminar 
para nossa pesquisa Gráficas impressoras de jornais goianos 
do século XIX, encontramos um inventário realizado por 
José Lobo e publicado em 1949, sob o título Contribuição à 
história da imprensa goiana. Esse inventário abrange desde 
a publicação inicial do Matutina Meiapontense, em 1830, até 
a década de 1940 (LOBO, 1949). A obra é citada por Galli 
(2004), outro autor que se propõe a discorrer sobre a his-
tória da indústria gráfica em Goiás. No entanto, no relato 
feito por Galli, há uma lacuna de abordagem do conjunto 
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de gráficas do século XIX como segmento que demanda 
uma estrutura de produção (as próprias gráficas) e outras 
atividades de suporte, entre elas, o fornecimento de insu-
mos, a revisão de texto, as emendas, a enramação e serviços 
afins. Galli discute mais apropriadamente sobre o assunto 
quando se reporta às gráficas goianas do século XX. 

Ambos os autores fazem menções a pequenos grupos 
estruturados como empresas – familiares ou não – para 
fornecer orientação temática aos jornais. Todavia, pouco se 
referem às gráficas. Quanto a esse aspecto empresarial, em 
nosso levantamento preliminar, identificamos alguns pou-
cos proprietários-editores que possuíam gráficas próprias 
ou podiam contar com tipógrafos e impressores como que 
associados na empreitada editorial.  

Em sua maioria, as publicações do século XIX consul-
tadas nesse levantamento não trazem informações sobre 
as gráficas em que foram produzidas. Entre 62 títulos, há 
59 jornais, incluindo as retomadas após interrupções, 2 
revistas, uma delas religiosa, e 1 livro. Desse total de pu-
blicações, 54 (88,52%) não mencionam suas gráficas, que 
podiam ser arrendadas ou alugadas, e apenas 7 (11,48%) as 
mencionam com clareza. 



3  IMPLICAÇÕES DO ADVENTO DA 
IMPRENSA 

A atribuição do advento da imprensa a Gutenberg não 
ocorreu sem razão, se considerarmos as condições materiais 
e culturais da época. Para Febvre e Martin (1992), apesar 
da dificuldade na obtenção da matéria-prima do papel (ini-
cialmente trapo, posteriormente madeira), seu surgimento 
em substituição ao pergaminho favoreceu o terreno para 
o desenvolvimento da impressão. O papel era trazido por 
mercadores que tinham relações com os árabes e enfren-
tou um processo difícil de desenvolvimento e de aceitação, 
até porque sua durabilidade era pequena se comparada à 
do pergaminho. Por isso, concomitante ao uso dessa nova 
matéria, perdurou por certo tempo a utilização do perga-
minho, garantindo assim a permanência da escrita. 

Se, inicialmente, a vulnerabilidade do papel restringia 
o seu emprego à escrita de cartas ou de outras compo- 
sições sem tanta importância, posteriormente, com o apri-
moramento das fontes de matéria-prima, ele foi ganhando 
terreno e estendendo seu domínio para além das fronteiras 
italianas, onde era intensa a comercialização de livros. Por 
toda a Europa, verificou-se uma multiplicação das fábricas 
de papel e um visível crescimento da “atividade de prelos 
tipográficos” (FEBVRE; MARTIN, 1992, p. 64).

Para Verger (1999), no contraponto entre pergaminho 
e papel, há de se levar em conta o custo e a durabilidade, 
como já foi apontado. A produção de um livro em perga-
minho exigia grande quantidade dessa matéria-prima, que 
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era bastante onerosa. Sem mencionar que raros eram os 
bons copistas, e eles trabalhavam lentamente. A soma des-
ses detalhes tornava alto o custo da cópia. Assim, a proli-
feração do papel permitiu que o preço do livro baixasse um 
pouco (de 10 a 20%) se comparado ao valor do livro feito 
em pergaminho. Conforme atesta Verger (1999), o preço 
do livro variava, porque havia livros encomendados com 
grande requinte e outros que mais se assemelhavam a ca-
dernos soltos. Existiam ainda, especialmente nas cidades 
universitárias, os livros de segunda mão.

Embora o uso do papel tenha aumentado por volta dos 
séculos XII e XIII, este se difundiu mesmo já no século XV, 
quando novas técnicas aperfeiçoaram sua matéria-prima.3 É 
preciso lembrar, como já disseram Febvre e Martin (1992) 
e Verger (1999), que, antes disso, o papel era considerado 
menos nobre, tendo em vista sua menor durabilidade. Isso 
gerava resistência contra o seu uso, sobretudo para a im-
pressão de documentos importantes ou para a confecção 
de obras cujo proprietário, pensando nas futuras gerações, 
exigisse durabilidade.

Além do papel, outros fatores também deram ensejo à 
técnica tipográfica, como a experiência com a xilografia e 
a cunhagem de moedas, por exemplo. Os primeiros traba-
lhos com xilografia eram estampas sem texto, mas, com o 
tempo, curtas legendas, inicialmente escritas à mão e pos-
teriormente grafadas na madeira, asseguravam o sentido 
da ilustração. Como acentuam Febvre e Martin (1992), essa 

3 Sobre a materialidade do papel, ver ainda Campos (1994). 
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técnica também foi se aprimorando e contribuindo para o 
desenvolvimento da tipografia. No entanto, segundo eles, 
pesquisadores comprovam que os primeiros livros impres-
sos não foram oriundos das oficinas xilográficas:

Não que o livro impresso nada deva ao 
xilógrafo. A vista das gravuras e dos 
textos gravados em madeira pôde tor-
nar mais tangíveis as possibilidades que 
oferecia o papel para a reprodução in-
dustrial dos textos. Sem dúvida também 
o sucesso dos xilógrafos permitiu en-
trever o sucesso que obteria um proce-
dimento mais aperfeiçoado. Talvez, em 
resumo, a grande difusão dos xilógrafos 
tenha dado a Gutenberg mais zelo em 
suas pesquisas e levado Fust a ajudá-lo 
com seu dinheiro. (p. 75).

Febvre e Martin mostram que a técnica da impressão 
manual pôde ser retratada através de elementos funda- 
mentais que diferiam da madeira usada na xilografia, entre 
eles, a tinta espessa, a prensa e os caracteres móveis em 
metal fundido. 

Para cada tipo de caráter ou de signo 
tipográfico, é preciso primeiro fabricar 
uma punção de metal duro, em cuja ex-
tremidade o caráter ou signo é gravado 
em relevo. Essa punção serve para im-
primir uma matriz de metal menos duro, 
onde a imagem se imprime em côncavo. 
Colocada em uma forma, essa matriz 
permite enfim fundir, em tantos exem-
plares quanto for necessário para execu-
tar a impressão desejada, caracteres de 
um metal fundível a baixa temperatura 
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(estanho por exemplo, ou chumbo), so-
bre os quais o signo tipográfico aparece 
em relevo como sobre a punção. (p. 76).

A experiência inicial com livros impressos foi de-
corrente do trabalho dos ourives, função assumida por  
Gutenberg. Além de cunhar medalhas e moedas, eles eram 
chamados também para grafá-las. A influência dos ourives 
explicita que são necessárias condições materiais para a 
ocorrência de mudanças. Novas descobertas não surgem ao 
acaso: são resultantes de transformações históricas. Con- 
dições capitalistas, homogeneização e disseminação de 
ideias foram vetores para o desenvolvimento da imprensa. 
Para que o intento de Gutenberg pudesse, de fato, se efeti-
var, Johannes Fust precisou conceder-lhe um empréstimo 
do capital necessário. 

A criação da imprensa foi visada simplesmente pelo 
lado lucrativo. É Anderson (2008), ao tratar das origens da 
consciência nacional,4 quem explicita a proliferação, pela 
reprodutibilidade e disseminação, já no século XV, da pro-
dução impressa e destaca o interesse dos livreiros em obter 
lucro e alcançar um mercado cada vez mais amplo. Inicial-
mente esse mercado abrangia a Europa letrada, que tinha 
como escopo leitores bilíngues fluentes em sua própria 
língua e na língua latina. Com a saturação desse mercado 
e outros fatores históricos, como a Reforma Protestante, 

4 A gênese da consciência nacional se deu baseada em três fatores: a mu-
dança no latim, a Reforma Protestante e o surgimento de vernáculos 
administrativos, já que o latim não tinha alcance universal, como atesta 
o exemplo da China imperial e de outras dinastias em que ele não era 
conhecido.
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emergiram esforços pela propagação dos impressos a um 
público maior por meio de edições baratas em vernáculo. 

Para Burke (2002, p. 173), antes de 1617, ano em que 
“os protestantes alemães celebraram o centenário da afi- 
xação em Wittenberg das famosas teses de Martinho Lute-
ro”, raras eram as comemorações pelo advento da impren-
sa. Mas em 1640 houve o festejo do bicentenário que mar-
cava a invenção de Gutenberg. Isso certifica a importância 
desse fato e de suas consequências para o Ocidente, como 
o estudo de textos religiosos sem o amparo eclesiástico, 
ou seja, sem o controle da Igreja sobre o sentido do que 
era lido; o estudo de textos outros centrados, inclusive, em 
contestar o Estado; a explosão da informação; as mudanças 
nos modos de ler, de escrever e de organizar a informação.

O surgimento da imprensa permitiu a contestação dos 
poderes constituídos – do Estado e da Igreja. Já não era 
possível simplesmente acatar os dizeres das autoridades. 
Assim, o Estado deparou-se com o dilema de responder 
ou não às críticas advindas dos jornais, que passaram a 
ser debatidas em espaços coletivos, como as barbearias. A 
Igreja, por sua vez, viu-se impelida a criar o Index librorum  
prohibitorum (Índice dos livros proibidos), gestado depois 
do Concílio de Trento, e, na Suécia, ela empreendeu um 
trabalho de alfabetização visando promover a leitura da 
Bíblia. Esta segunda consequência trouxe, no entanto, 
um empecilho: o aprendizado fornecido pela Igreja não 
garantia que o leitor se restringisse à leitura da palavra 
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divina. E mais: a leitura “sem orientação” poderia resultar 
em práticas subversivas.

Como toda inovação, a chegada da imprensa trouxe 
também desvantagens, a exemplo da extinção de funções, 
que se fez sentir, especialmente, entre os copistas de ma-
nuscritos. Mesmo que, por um tempo, o manuscrito tenha 
permanecido concomitantemente à imprensa, os copistas 
foram sendo excluídos do contexto profissional. Sem dizer 
que a proliferação em grande escala do material impresso 
gerava o desafio da organização, do armazenamento e da 
seleção desse material. Crescia também a busca por infor-
mações, em um cenário que pode ser assim ilustrado:

A informação se alastrou “em quanti-
dades nunca vistas e numa velocidade 
inaudita”. Alguns estudiosos logo no-
taram as desvantagens do novo siste-
ma. O astrônomo humanista Johann  
Regiomontanus observou, por volta 
de 1464, que os tipógrafos negligentes 
multiplicariam os erros. Outro humanis-
ta, Niccolò Perotti, propôs em 1470 um 
projeto defendendo a censura erudita. 
Mais sério ainda era o problema da pre-
servação da informação e, ligado a isso, 
o da seleção e crítica de livros e autores. 
Em outras palavras, a nova invenção 
produziu uma necessidade de novos mé-
todos de gerenciamento da informação. 
Na alta Idade Média o problema fora 
a escassez, a falta de livros. No século 
XVI o problema era o da superfluidade. 
Anton Francesco Doni, escritor italiano, 
em 1550, já se queixava da existência de 
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“tantos livros que não [se tinha] tem-
po para sequer ler os títulos”. (BURKE, 
2002, p. 175).

Metáforas como floresta, oceano e inundação tradu-
zem o dilema do leitor diante de tamanha proporção de 
produções. Forçoso foi, nessas circunstâncias, encontrar 
caminhos para a solução dos problemas já enumerados, 
decorrentes da multiplicação de livros: bibliotecas abarro-
tadas, exigindo espaços cada vez maiores para a guarda dos 
impressos; seleção e organização da informação; distinção 
entre livros bons e ruins, e acesso à produção impressa. O 
leitor, portanto, passava, cada vez mais, a ser pensado nessa 
topografia tipográfica. Para a sua orientação, foram criados 
catálogos de livros de bibliografias e de resenhas. Também 
afloraram mudanças no modo de ler, de escrever e de lidar 
com a informação. Esta passou a ser organizada nas biblio-
tecas em ordem alfabética, diferentemente do que ocorria 
antes, quando era ordenada por assunto. 

Nesse contexto, novas profissões surgiram, como a do 
bibliotecário e a do revisor, e o conhecimento se fragmen- 
tou, alavancando uma nova maneira de compreender a rea-
lidade, agora por meio de estudos cada vez mais especia-
lizados (BURKE, 2002). Essas especializações permitiram 
que a realidade social fosse pensada em focos específicos, 
e não mais como uma composição de estrutura social, por 
exemplo. O próprio entendimento do desenvolvimento da 
imprensa foi possibilitado por eixos específicos nascidos 
com a eclosão dos estudos culturais dentro do contexto 
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descrito. Foram esses eixos que propiciaram a história do 
livro, do leitor, da leitura.

3.1 TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS  
COM A TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO

Para Chartier (2007), assim como para Febvre e Martin 
(1992), não se pode, em princípio, ignorar o fato de que a 
vinculação “impressão, publicação e leitura” está limitada ao 
universo de Gutenberg, mas outras culturas, como a orien-
tal, também possuem uma história da impressão, mesmo que 
cerceada a certos gêneros e com uma esfera de circulação 
reduzida. Aliás, o tipo móvel foi inventado nas civilizações 
asiáticas bem antes de sua descoberta no Ocidente. Toda-
via, foi Gutenberg quem tornou possível a reprodução de 
um texto em grande número de cópias, reduzindo custo e 
tempo, e possibilitando que cada leitor tivesse acesso a um 
número maior de livros e que cada livro atingisse mais e 
mais leitores. Enfim, o advento da impressão permitiu que 
estudos tivessem como objeto o livro, o leitor e a leitura.  

O processo de composição de um livro impresso, uma 
das revoluções da leitura, favoreceu a amplitude da relação 
leitor e livro, alterou modos de apropriação do escrito e di-
versificou práticas de leitura. Chartier (2007) destaca essas 
relevantes mudanças decorrentes do desenvolvimento da 
imprensa, algumas delas inclusive mencionadas por Burke 
(2002). Uma dessas revoluções apontadas por Chartier está 
vinculada à questão publicação-impressão, que dificultou o 
controle sobre a produção escrita. 
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Para ele, mesmo depois da descoberta de Gutenberg, 
publicar um livro não necessariamente era algo que estives-
se atado ao universo do texto impresso. Havia outras for-
mas de fazer uma publicação, como o manuscrito e a leitura 
oral. A cópia manuscrita continuou a ser utilizada inclusive 
após o desenvolvimento da impressa, como já foi dito. Isso 
porque a publicação estava fortemente ligada a um controle 
maior sobre o escrito e sobre os leitores que teriam acesso 
a ele, o que não poderia ser garantido pela impressão em 
larga escala. O manuscrito, muito mais atento a detalhes, 
asseguraria mais esse controle. Ainda na explanação do au-
tor, variados foram os gêneros e trabalhos antigos que, de 
modo algum, almejavam um objeto impresso como veículo. 
Há de se lembrar, por exemplo, das peças teatrais marca-
das pelo estigma da impressão (CHARTIER, 2002). Muito 
menos havia a aspiração por um leitor solitário e silencioso. 
Os textos, na verdade, obedeciam a certos ditames, a certos 
rituais destinados a causar efeito no leitor e a criar uma 
prática comunitária, como mostra Darnton (1992).

De acordo com Darnton, artesãos, no século XIX, 
revezavam-se para ler ou contratavam um leitor para  
entretê-los enquanto estivessem trabalhando. A leitura 
era, portanto, oral, como a comunicação presenciada até 
hoje em outros suportes, a exemplo do rádio e da televisão. 
Em tempos antigos, os textos eram muito mais ouvidos do 
que lidos, conforme ressaltam Chartier (2002) e Darnton 
(1992). Esse fato é percebido no processo de formação de 
crianças, em que histórias eram compartilhadas entre elas 
e os adultos, sobretudo os contos de fadas, como assinalado 
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por Ariès (1981). A literatura, de modo geral, retrata um 
painel similar, em que a leitura é uma prática social com-
partilhada, não estando precisamente atrelada à alfabeti- 
zação formal. Desde a Antiguidade até o fluxo inicial do li-
vro impresso, ler em voz alta teve dois propósitos, de acor-
do com Chartier (2007): colocar um texto em circulação,  
tornando-o público, e demonstrar ser um bom leitor.

A alteração dos hábitos de leitura oral e de leitura 
silenciosa é outra revolução da prática de ler instaurada 
pela proliferação do impresso. Segundo Chartier (2007,  
p. 23), ler em voz alta, em  determinado período histórico, 
era indispensável à compreensão de um texto. No entanto,  
durante a Idade Média, “a habilidade de ler em silêncio foi 
conquistada pelos leitores ocidentais.” Depois de coexistir 
com a leitura oral nas Antiguidades grega e romana, a lei-
tura silenciosa ganhou terreno.

Restrita, a princípio, aos escribas mo-
násticos, [ela] chegou às universidades 
durante os séculos XII e XIII e tor-
nou-se prática comum entre cortesões 
e aristocratas laicos a partir do século 
XIV. Essa tendência continuou após  
Gutenberg, até que o mais humilde dos 
leitores tivesse adquirido um estilo e 
uma habilidade de leitura que não exi-
gissem a oralização. (p. 23).

Marquilhas (1999) elucida que o silêncio da leitura 
corresponde a um comportamento relativamente recente 
do leitor ocidental, precisamente porque, antes da primeira 
metade do século XI, os textos escritos não tinham as ca-
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racterísticas gráficas apropriadas a uma leitura silenciosa, 
visualizada apenas. Eram textos compactos, a separação de 
palavras não era usada sistematicamente, não havia pon-
tuação, tampouco diferenciação entre maiúscula e minús-
cula, e muito menos regra de translineação. Durante parte 
da Idade Média, um texto só podia ser entendido se fosse 
oralizado. Desde o século V que vinham sendo experimen-
tados recursos gráficos morosos, destinados a segmentar 
sequências mais longas. No século XI, as linhas começaram 
a ser constituídas como unidades de sentidos, a distinção 
entre maiúsculas e minúsculas se fez evidenciar. No século 
XV, os sinais de pontuação passaram a ser usados. A con-
sequência mais conhecida desse novo grafismo foi o fato 
de a leitura poder se realizar de modo silencioso. Isso foi o 
habeas corpus do leitor, como afirma Certeau (1994, p. 271). 

Se, então, não era necessário pronunciar o que se lia, 
deixou de ser possível ouvir o que era lido pelos outros e, 
do mesmo modo, saber como um leitor compreendia suas 
próprias leituras. Isto impôs aos agentes de poder, essen-
cialmente do poder religioso, a necessidade de reconhecer 
que uma leitura silenciosa poderia ser uma leitura clandes-
tina, no sentido de herética. Os primeiros movimentos de 
censura de livros e de leitura desencadeados pela Inquisição 
são consequências dessa estratégia de leitura que transfor-
mou o texto compacto antigo num texto formalmente sis-
tematizado, passível de ser lido em silêncio. Mas a questão 
da censura não estava atrelada somente a essa mudança. 
Ela era invocada principalmente em razão da amplitude do 
impresso e do público que teria acesso a ele. 
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Talvez pelos inconvenientes da leitura silenciosa 
e acessível, em alguns momentos da história da leitura,  
pretextou-se que ela seria um perigo para o corpo e para 
a alma. Abreu (2007) esclarece que, a certa altura do sécu-
lo XVIII, fez-se imaginar que a leitura oferecesse riscos 
para a saúde, que causasse dano aos olhos, ao cérebro, aos 
nervos e ao estômago. Perigo maior eram as leituras que 
corrompiam a moral e os bons costumes, que aliciavam lei-
tores para o crime e para o afastamento da inocência. 

Dizia-se que os livros divulgavam ideias 
falsas, fazendo-as parecer verdadeiras, 
estimulavam a imaginação e, em conse-
quência, combatiam o pudor e a honesti-
dade. (ABREU, 2007, p. 11). 

Tal pecado recaía sobre os romances e a literatura em ge-
ral, como ocorreu com Dom Quixote e Madame Bovary. Se 
os livros eram perigosos, deviam ser censurados, já que o 
terreno da moral é muito próximo ao da religião, explica a 
autora. Por isso ela ressalta a difícil relação entre Igreja e 
livros. A questão foi tratada também por Paiva (1997). 

Nesse quadro, em que a leitura silenciosa tornava-se 
passível de subverter o leitor, fazendo-se necessário con-
trolar a relação entre ele e o livro, o retrato que se dese-
nhou desse leitor, no decorrer do tempo, foi o de alguém 
que passava de uma leitura intensiva, antes centrada na 
posse de poucos livros, como a Bíblia, e impregnada de 
respeito e autoridade para uma leitura extensiva, fugaz, de 
crítica imediata, marcada pela efervescência da produção 
e circulação de obras (CHARTIER, 1999, 2007). Isso não 
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significa dizer, como explana Chartier (2007), que as leitu-
ras do novo ciclo não foram intensas. Os leitores eram sim 
tomados pelos textos que liam.

Toda uma sensibilidade estava engajada 
nessa forma de leitura intensiva. Lei-
tores (frequentemente mulheres) eram 
incapazes de controlar suas emoções e 
suas lágrimas e, não com dificuldade, 
tomavam a escrita para expressar seus 
próprios sentimentos ou para escrever 
ao autor como diretor de consciência e 
guia de suas vidas. (p. 25).

Um exemplo disto pode ser depreendido da pesquisa de 
Darnton (1992) quando ele analisa e revela a correspondên-
cia de um leitor de Rousseau, no século XVIII, mostrando 
as apropriações do texto por esse leitor. Ele tem Rousseau 
como amigo e lê as obras dele como conselho, jamais como 
ficção ou retórica. Histórias de leitores são retratadas igual-
mente numa obra organizada por Chartier (1996). 

As revoluções da leitura chegam à atualidade com a 
passagem do texto impresso ao texto eletrônico, conforme 
mencionado por Chartier. Esse fenômeno altera o modo de 
compreender o livro, de praticar a leitura e nela intervir.  
O espaço-tempo das obras também é modificado. A tecnolo-
gia eletrônica, portanto, provoca mudanças substanciais na 
feitura da obra, ocasionando uma ligeireza ainda maior de 
sua produção e impactando a produção e recepção do texto. 
Tal discussão é empreendida aqui mediante a recuperação 
histórica de um passado já marcado pela tecnologia e que 



42

ainda se mantém vivo por meio do trabalho realizado nos 
ateliês tipográficos, como o da UFG. 



4 SISTEMAS DE IMPRESSORAS 
TIPOGRÁFICAS

Tomando-se como critério de classificação o modo 
de se pressionar o papel sobre a matriz entintada, existem 
prensas tipográficas de primeira e de segunda geração. 
As impressoras de primeira geração caracterizam-se pelo 
modo “plano contra plano”, em que duas superfícies planas 
se unem para produzir a impressão. Num quadro fixo, é 
colocada a rama, uma peça geralmente retangular, de ferro 
ou aço, na qual é encaixada a fôrma tipográfica para ser 
fixada na máquina impressora. Sobre a rama, vai a matriz 
com os tipos e as imagens a ser impressos. Noutro quadro, 
o impressor posiciona, uma a uma, as folhas em branco. 

A uniformização e a transferência da tinta podem ser 
feitas de duas maneiras, dependendo do modelo da impres-
sora: existem impressoras que possuem apenas rolos para 
a acumulação e a distribuição da tinta, e outras, as impres-
soras de platina, contam com um prato metálico giratório 
em que a tinta é depositada para ser distribuída aos “rolos 
entintadores”. No primeiro caso, o “rolo tomador”, geral-
mente metálico, retira a tinta do tinteiro e a dispõe no “rolo 
bailarino”, e este a distribui pelos rolos entintadores, com 
os quais fica em contato. Os rolos entintadores transferem 
à matriz, que se encontra encaixada na rama, a quantidade 
de tinta adequada. Já no segundo caso, o das impressoras 
de platina, que têm o prato giratório, os rolos entintado-
res transferem para a matriz a tinta depositada nesse pra-
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to. Ambos os modelos de impressoras contam com duas 
mesas auxiliares externas, a “mesa servidora”, onde se co-
locam as folhas de papel em branco, e a “mesa receptora”, 
para onde vão as impressões. 

As impressoras de segunda geração, as “planocilíndri-
cas”, têm as matrizes em relevo, dispostas horizontalmente 
em uma base vaivém plana, e a folha a imprimir é presa ao 
rolo compressor. 

Em uma das fases [do] movimento 
[de impressão], a matriz tipográfica 
(ou chapa) desliza sob um conjunto de 
cilindros cobertos de tinta gráfica, que 
é transferida por contato para as par-
tes proeminentes dessa matriz. Na ou-
tra fase, a matriz entintada desliza sob 
outro cilindro (compressor); uma folha 
de papel é tracionada entre a matriz e o 
rolo, e sua superfície recebe por pressão 
a tinta depositada nos relevos da matriz. 
(PINTO, 2014, p. 6). 

Nas máquinas mais antigas, a folha em branco é posi-
cionada manualmente para se prender ao cilindro, e o im-
presso é devolvido automaticamente à mesa receptora. As 
mais recentes já possuem alimentação e devolução automá-
ticas. No Ateliê Tipográfico da UFG, constam os dois mo-
delos: uma Alauzete Express e uma Heidelberg Cylinder,  
respectivamente. 

Existem modelos rudimentares de impressoras pla-
nocilíndricas, os “prelos de prova”, que são totalmen-
te manuais. Com as mãos, o impressor fixa a matriz na 
base plana do prelo, posiciona o papel em branco sobre a  
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matriz e movimenta o rolo de impressão. Variantes de 
prelos são utilizadas por gravuristas, principalmente. No 
Ateliê existe um prelo de prova offset que foi adaptado pelo 
tipógrafo-impressor Paulo Cesar e Silva, com o auxílio de 
sua equipe, para impressão tipográfica. 

Considerando a informação do Museu da Imprensa, as 
impressoras manuais aqui citadas foram criadas por Geor-
ge Phineas Gordon (1810-1878). Gordon nasceu em 21 de 
abril de 1810, em Salem, New Hampshire. Foi o segundo fi-
lho do comerciante Phineas Gordon (1781-1850) e de Mary  
(White) Gordon (1780-1852). A família teve sete filhos:  
Louisa, Mary, Cuthbert, George, Wealthy, Adeline e Edward.  
George foi educado em Salem e em Boston, Massachusetts, 
onde a família viveu na década de 1820. Depois de deixar a 
escola, exerceu-se como ator por um curto período de tem-
po e, não conseguindo sobreviver dessa profissão, mudou-se 
no início da década de 1830 para New York, onde se tornou 
aprendiz de impressor (History Computer, 2021). 

Ao pesquisar sobre a biografia do autor, percebe-se 
que ele recebeu diversas patentes pela criação de impres-
soras manuais, havendo divergências em relação às datas e 
também às primeiras patentes registradas por ele. Apesar 
dessas divergências no tocante a datas e números, as fontes 
apresentam um consenso acerca dos inventos de Gordon. 
Segundo informações do Museum of  Printing (MOP) 
de Harverhill, Massachusetts, uma organização sem fins  
lucrativos que se dedica à preservação da rica história das 
artes gráficas e da tipografia, George Phineas Gordon,  



46

conhecido como o pai da impressora de platina, recebeu sua 
primeira patente em 26 de março de 1850, a de número 
7.215. Depois desta, ele conseguiu, ao longo de sua vida, 
mais de cinquenta outras patentes com a criação de mode-
los de impressoras de mesa (ou de platina). A de número 
148.050, em particular, trouxe melhorias para a operação 
do cilindro e das pinças e para a distribuição de tinta. 

A impressora de mesa de Gordon foi uma das primei-
ras contribuições verdadeiramente americanas à tecnologia 
de impressão. O design básico bastante simples da placa foi 
amplamente copiado (MOP, 2020). Segundo a Letterpress 
Commons, um site de compartilhamento de informações 
sobre a história da imprensa, Gordon, sendo espiritualista, 
teria informado que essa prensa fora inspirada numa 
revelação ectoplásmica. De acordo com seu relato, o espírito 
de um senhor chamado Benjamin Franklin aparecera 
para ele em sonho, descrevendo-lhe o mecanismo de uma 
impressora. Seguindo, então, as orientações de Franklin, 
Gordon criou a prensa de platina e, em reconhecimento 
ao seu guia, deu à sua invenção o nome de Franklin. No 
entanto, desde sua criação, a bem-sucedida impresso-
ra Franklin é conhecida como Gordon Jobber (History  
Computer, 2021).

Em que pese a revelação de Gordon sobre o sonho 
referido, vale a pena notar que ele recebeu e reconheceu, 
também, considerável ajuda não mediúnica de um prede-
cessor, Stephen P. Ruggles (1808-1880), natural de Boston  
(Letterpress, 2020). Ou seja, o design básico da Gordon 
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Jobber, na verdade, foi alicerçado em invenções anteriores. 
Quando a primeira patente de impressora foi concedida a 
Gordon, em 1850, segundo a Letterpress (2020), a “pren-
sa de cabeça para baixo” de Ruggles já estava no mercado 
há dez anos. A impressora de Gordon era semelhante a 
esta, mas tinha a vantagem de não suspender o tipo de ca- 
beça para baixo. Ralph Green, um historiador da prensa 
de mesa, escreveu que, com o melhor de seu conhecimento, 
não encontrou nenhum exemplar ou fotografia desta pri-
meira impressora de platina criada por Gordon.

Apesar de Gordon ter vendido milhares de impressoras 
durante sua carreira, a maioria foi feita para ele por oficinas 
externas. No auge da popularidade da imprensa, no entan-
to, em 1872, ele construiu sua própria fábrica em Rahway,  
Nova Jersey, com capacidade para seiscentas prensas por 
ano. Em 1901, a fabricante Chandler e Price comprou a fá-
brica e o direito de usar o nome Gordon em suas prensas. 
Essa fábrica foi fechada em 1909 (Letterpress, 2020).



5 ATELIÊ TIPOGRÁFICO DA UFG:  
SUA HISTÓRIA E SEU MAQUINÁRIO

O Ateliê Tipográfico da UFG começa a tomar forma 
no ano de 2011, no Centro Editorial e Gráfico (Cegraf), 
sob a direção da Profa. Maria das Graças Monteiro Castro. 
Irrompe como resultado de uma aspiração há muito acalen-
tada pelos gráficos e outros profissionais da UFG interes-
sados na preservação das memórias materiais e imateriais 
da Universidade. 

Foi inaugurado no dia 4 de dezembro de 2014, na ges-
tão do Prof. Antón Corbacho Quintela, tendo como “prin-
cipal propósito a recuperação da antiga Imprensa Univer-
sitária da UFG”, conforme assentado no documento que 
registra sua abertura:

Visando a preservar a história das artes 
gráficas nesta Universidade, recriou-se 
uma oficina tipográfica tradicional a 
partir do antigo maquinário da Impren-
sa Universitária. O Ateliê Tipográfico 
abrange [as atividades] de composição, 
impressão e encadernação. Esta propos-
ta está ligada ao conceito de indústrias 
lentas. Por um lado, essas indústrias re-
cuperam o patrimônio artístico e técnico,  
material e imaterial; por outro, aliam a 
linha artesanal de produção, baseada em 
técnicas de composição e de impressão 
manuais, a concepções editoriais moder-
nas. (UFG, 2014, não paginado).
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A Imprensa Universitária da UFG (*iU) iniciou ofi-
cialmente os seus serviços no dia 17 de dezembro de 1962, 
embora tenha produções do ano de 1961, sob o selo Depar-
tamento de Imprensa Universitária. Além dos impressos 
gerais utilizados nas rotinas administrativa e acadêmica 
da UFG, já no início da *iU sua missão foi incentivar a 
cultura e divulgar a produção intelectual dessa universi-
dade e do estado de Goiás. O objetivo de editar e imprimir 
livros didáticos, técnicos, científicos e literários, além de 
teses e periódicos, em caráter industrial, prevalece até hoje 
na base do Cegraf  e da Editora da UFG, originários da 
*iU. A função de editora foi agregada à Imprensa em 1968, 
quando esta última inaugurou seu prédio próprio no Setor 
Universitário. A Editora da UFG viria a ser criada como 
tal pela Resolução nº 04/77, de 16 de agosto de 1977, ex-
pedida pelo Egrégio Conselho Universitário.5

O setor de tipografia do Cegraf-UFG foi desativado 
nos anos 2006-2007, cessando toda a composição manual 
(tipos móveis) e mecânica (linotipia) ali produzida até en-
tão. No entanto, foram mantidas três impressoras em ati-
vidade para vincos e cortes diferenciados e, eventualmente, 
impressões especiais. Outras máquinas e equipamentos 
foram preservados no galpão de materiais inservíveis da 
Divisão de Material e Patrimônio da Universidade.

Ao concluir o ano de 2011, os interessados na criação 
do Ateliê, especialmente o Prof. José Vanderley Gouveia, 

5 https://tipografia.cegraf.ufg.br/p/8110-historia. Acesso em maio 
2020. 

https://tipografia.cegraf.ufg.br/p/8110-historia
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da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, e 
alguns funcionários do Cegraf  à época, tiveram a certe-
za das potencialidades dessa unidade para abrigar um 
museu-laboratório tipográfico, a começar pelos maqui-
nários, equipamentos e acessórios ali localizados e pré- 
-catalogados. O pessoal capacitado na empreitada era (e é 
até hoje) representado pelos profissionais das artes gráficas 
do quadro do Cegraf  – “a alma das máquinas e equipamen-
tos” –, por museólogos e outros técnicos e professores/ 
pesquisadores da área. Em muitos aspectos, os mentores do 
Ateliê se inspiraram no Museu da Imprensa Nacional,6 no 
Museu Vivo Memória Gráfica,7 da Universidade Federal 
de Minas Gerais, na Oficina Tipográfica São Paulo8 e no 
Laboratório de Tipografia do Agreste,9 da Universidade 
Federal de Pernambuco. 

Logo após a implantação do Ateliê, foi lançado, en-
tre os servidores do Cegraf  que atuariam nas atividades 
tipográficas, um concurso para a criação da logomarca 
representativa desse parque gráfico. O vencedor do con-
curso, com a logomarca que ainda hoje representa o Ateliê  
( ), foi o tipógrafo-impressor Paulo César e Silva.

As seções seguintes fazem a descrição histórica das 
máquinas e dos equipamentos do Ateliê, informando as ca-

6 http://www.in.gov.br/centrais-de-conteudo/museu-da-imprensa. 
Acesso em: 15 fev. 2021.

7 https://www. ufmg.br/centrocultural/ museuvivo.html. Acesso em: 
15 fev. 2021.

8 https://oficinatipografica.wordpress. com/. Acesso em: 15 fev. 2021.

9 laboratoriodetipografia.com.br/agreste. Acesso em: 15 fev. 2021.

http://www.in.gov.br/centrais-de-conteudo/museu-da-imprensa
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racterísticas principais desse maquinário, representado por 
impressoras da primeira e segunda gerações.

5.1 IMPRESSORAS MINERVA

No Ateliê Tipográfico da UFG, existem sete impres-
soras Minerva. Algumas mantêm sua função original e ou-
tras foram adaptadas para outros usos.

Em suas origens e usos, a impressora Minerva, criada 
pelo francês Stanislas Berthier, é conhecida também como 
prelo manual ou máquina de alavanca (Rebellatto, 1979). O 
termo “minerva”, segundo alguns dicionários que relacio-
nam a definição ao campo das artes gráficas, aplica-se às 
“máquinas de platina, leves e rápidas, utilizadas na impres-
são de capas de pequeno formato, cartões de visita, cartazes 
etc.,”10 ou a uma “pequena máquina impressora destinada a 
trabalhos tipográficos ligeiros”.11 Tais acepções mostram 
que as Minervas são impressoras para trabalhos rápidos e 
confecção de capas e cartazes. Descrevendo esse modelo de 
prelo, Araújo (2012, p. 502, grifo do autor) afirma:

Acionado a pedal, seu funcionamento 
era tão prático que, apesar dos simila-
res anteriores e posteriores, terminou 
por constituir uma espécie de “gênero” 
de impressoras de platina ditas minervas 
até recentemente utilizadas para trei-

10 https://www.dicio.com.br/minerva/. Acesso em: 31 mar. 2020.

11 https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/minerva. 
Acesso em: 31 mar. 2020.
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namento de aprendizes e para trabalho 
simples e de pequena tiragem.

O acervo do Ateliê Tipográfico abriga vários modelos 
de Minerva: a impressora manual Funtimod, a manual/elé-
trica Minerva Funtimod, a elétrica/manual adaptada para 
hot stamp, a Minerva Catu platina (Catu mirim), a Minerva 
tipográfica Leipzig e a platina Minerva Kluge.

5.1.1 Impressora manual Funtimod

Esse modelo, um pouco mais antigo do que a Miner-
va de Stanislas, foi criado em 1854 e sucedeu as prensas 
tipográficas manuais dos séculos XVI e XVII e os prelos.12 
A Funtimod foi inventada por George Phineas Gordon.  
Entretanto, 

a paternidade da invenção é disputada 
por norte-americanos e franceses, que 
produziram equipamentos desse tipo 
quase simultaneamente, mas a prima-
zia é mais frequentemente atribuída ao 
americano Richard March Hoe, que, no 
[ano de] 1847, desenvolveu duas má-
quinas semelhantes, com dois e quatro 
margeadores. (PINTO, 2014, p. 8). 

 Este tipo de impressora (Figura e Quadro 5.1) impri-
me em formato 16 (24 cm x 16 cm), no modo manual tra-
dicional. Possui sistema de impressão plano contra plano. 
Seu mecanismo aciona automaticamente o entintamento e 
a prensa. Além de imprimir, a Funtimod permite fazer rele-

12 http://museuvirtual.in.gov.br/. Acesso em: 31 mar. 2020.
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vo seco. A tiragem pode chegar a mil impressões por hora, 
a depender da habilidade do impressor. 

Figura 5.1 - Impressora manual Funtimod

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.1 - Ficha técnica da impressora manual Funtimod

Ficha técnica

Identificação do equipamento
Impressora manual Funtimod,  
modelo cabo de pá

Material usado na fabricação
Ferro fundido e madeira na  
alavanca

Origem e distribuidor
Funtimod S. A. – Máquinas e 
Materiais Gráficos. São Paulo, SP

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5.1.2 Impressora manual/elétrica Minerva Funtimod

É movida por eletricidade, com alimentação de papel 
e retirada do impresso feitas manualmente. O entintamen-
to e a prensa são automáticos. Imprime até no formato 4  
(48 cm x 33 cm), e seu sistema de impressão é o plano con-
tra plano (Figura e Quadro 5.2). Além de imprimir, permite 
fazer relevo seco. Se o impressor for hábil, a tiragem pode 
chegar a duas mil impressões por hora.

Figura 5.2 - Impressora manual/elétrica Minerva Funtimod

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.2 - Ficha técnica da impressora manual/elétrica Minerva 
Funtimod

Ficha técnica

Identificação do equipamento
Impressora manual/elétrica 
Minerva Funtimod

Material usado na fabricação Ferro fundido

Origem e distribuidor Funtimod São Paulo, SP

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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5.1.3 Impressora elétrica/manual adaptada  
para hot stamp

Movida por eletricidade, esta impressora também 
conta com um sistema manual de alimentação de papel e 
retirada do impresso. Imprime até no formato 4 (48 cm x 
33 cm), e seu sistema de impressão é o plano contra plano. 
Trata-se de uma Minerva convencional adaptada e equi-
pada para impressões a quente. Na base plana destinada 
à fixação da rama, acrescentou-se a chapa com resistência 
elétrica para se fixar nela o clichê tipográfico metálico, ou 
seja, a matriz a ser aquecida. O tinteiro, a platina e os rolos 
entintadores foram retirados, inserindo-se, na parte infe-
rior frontal, o suporte para a bobina de fita laminada. Na 
parte superior, anexaram-se hastes metálicas onde foram 
instalados o tracionador e o enrolador para a fita usada, 
que são acionados por engrenagens e correias presas ao 
eixo principal (Figura e Quadro 5.3). 

Numa base aquecida, é colocada a matriz a ser im-
pressa em clichê tipográfico metálico. A prensa é acionada 
automaticamente. A tinta é transferida de um laminado 
específico para o papel, onde é fixada por aquecimento. 
Dependendo da habilidade do impressor, a tiragem pode 
chegar a duas mil impressões por hora. 
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Figura 5. 3 - Impressora elétrica/manual adaptada para hot stamp

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.3 - Ficha técnica da impressora elétrica/manual adaptada 
para hot stamp

Ficha técnica

Identificação do equipamento
Impressora elétrica/manual 
adaptada para hot stamp

Material usado na fabricação Ferro fundido e chapas de aço

Origem e distribuidor Marca Leipzig SG

Aquisição pela UFG 2015

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.1.4 Impressora Minerva Catu platina, ou Catu mirim

Catu é a marca registrada desta impressora, que atende 
à demanda de pequenas tiragens. Seu sistema de tintagem 
proporciona impressões de alta qualidade. Além de impri-
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mir, ela permite fazer relevo seco. Imprime em formato 4 
(48 cm x 33 cm). Seu sistema de impressão é o vertical plano 
contra plano. Movimentada com motor elétrico, tem ala-
vanca de ligar e de desligar a embreagem, em combinação 
com a chave elétrica do motor. Os trilhos e roletes dos rolos 
devem funcionar limpos e secos, isentos de graxa ou óleo 
em toda a superfície (Rebellato, 1979, p. 125). A alimentação 
e a retirada de papel são manuais, e o entintamento conta 
com um prato para a distribuição da tinta (Figura e Quadro 
5.4). Sua tiragem varia de 1.300 a 1.800 impressões por hora, 
de acordo com a regulagem da velocidade e com a habilidade 
do manuseador. A máquina mede 1,10 m de comprimento, 
1,0 m de largura e 1,28 m de altura. Seu peso é de 760 quilos.

Figura 5.4 - Impressora Minerva Catu platina, ou Catu mirim

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.
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Quadro 5.4 - Ficha técnica da impressora Minerva Catu platina, ou 
Catu mirim

Ficha técnica

Identificação do 
equipamento 

Impressora Minerva Catu platina, ou Catu 
mirim

Material usado na 
fabricação

Ferro, madeira e metal (as mesas servidora 
e receptora são de madeira com pés 
metálicos)

Origem e distribuidor
Dafferner S. A. – Máquinas Gráficas 
(marca registrada: Catu), São Paulo, SP

Aquisição pela UFG 2016

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

5.1.5 Impressora Minerva tipográfica Leipzig  
(modelo Phoenix)

Possui alimentação manual e mesas laterais acopladas. 
Seu sistema de distribuição de tinta por meio de um disco 
proporciona impressões de alta qualidade. O formato máxi-
mo cabível em sua rama é 28 cm x 39 cm, e seu sistema de 
impressão é o vertical plano contra plano (Figura e Quadro 
5.5). Essa máquina mede 1,40 m de altura, 1,60 m de com-
primento e 1,40 m de largura, e pesa cerca de 450 quilos. 
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Figura 5. 5 - Impressora Minerva tipográfica Leipzig

Fotografia: José Vanderley Gouveia, 2020.

Quadro 5.5 - Ficha técnica da impressora Minerva  
tipográfica Leipzig

Ficha técnica

Identificação do 
equipamento

Impressora Minerva tipográfica Leipzig

Material usado na 
fabricação

Ferro fundido

Origem e distribuidor Leipzig SG 

Aquisição pela UFG

2019 (doação recebida do Laboratório 
de Produção Gráfica, Seção Técnica de 
Produção Editorial do Curso de Design 
Gráfico da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5.1.6 Impressora de platina Minerva Kluge

Possui funcionamento totalmente elétrico, com ali-
mentação e retirada de papel automáticas (Figura e Qua-
dro 5.6). O impresso é acionado para o exterior da máquina 
por meio de ventosas. Seu sistema de tintagem, com prato 
distribuidor, proporciona impressões de alta qualidade. 

Figura 5.6 - Impressora de platina Minerva Kluge

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.6 - Ficha técnica da impressora de platina Minerva Kluge

Ficha técnica

Identificação do 
equipamento

Impressora de platina Minerva Kluge

Material usado na 
fabricação

Ferro fundido e dutos de ar em plástico 
siliconado

Origem e distribuidor Kluge (única informação)

Aquisição pela UFG 2016

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5.2 PRELO DE PROVA OFFSET CATU ADAPTADO 
PARA IMPRESSÃO TIPOGRÁFICA

O modelo desta máquina é Catu TP 960: tira-prova 
offset, sua função original. As provas são tiradas para testar 
a tonalidade final da cor ou a qualidade da impressão a ser 
produzida. A rama com os tipos (letras) e clichês (imagens) 
é posicionada nas bases planas do prelo de provas. No Ate-
liê Tipográfico da UFG, essa máquina foi adaptada para a 
impressão manual tipográfica rebaixando-se uma das bases 
planas e acrescentando-se engrenagens de transmissão ao 
rolo de impressão (Figura e Quadro 5.7). 

Com essa adaptação, seu funcionamento tornou-se 
todo manual. As folhas em branco são posicionadas e reti-
radas, já impressas, manualmente. O rolo impressor é acio-
nado por manivela, comprimindo o papel sobre a matriz 
entintada. O sistema de impressão dessa máquina é plano-
cilíndrico. A cada impressão, a matriz deve ser entintada. 
A tiragem pode chegar a duzentas impressões por hora, a 
depender da habilidade do impressor. O prelo de provas do 
Ateliê imprime até o formato 1 (66 cm x 96 cm). Pesa 1.700 
quilos, com 2,5 m de comprimento, 1,30 m de largura e  
1,0 m de altura. 
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Figura 5. 7 - Prelo de prova offset Catu adaptado para impressão 
tipográfica

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.7 - Ficha técnica do prelo de prova offset Catu adaptado para 
impressão tipográfica

Ficha técnica

Identificação do 
equipamento

Catu TP 960 – tira-prova offset, adaptado 
para impressão tipográfica

Material usado na 
fabricação

Ferro fundido e chapas de aço

Origem e distribuidor
Dafferner S. A. – Máquinas Gráficas (marca 
registrada: Catu), São Paulo, SP 

Aquisição pela UFG 2018

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.2.1 Origem histórica do prelo de prova  
offset original

A expressão inglesa offset quer dizer repint, transporte. 
Na explanação de Rebellatto (1979, p. 159), o processo de 
impressão offset é também denominado impressão indireta, 
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pois o papel ou outro tipo de material impresso não entram 
em contato direto com a matriz. A imagem ou o texto são 
gravados de forma digital em uma matriz de impressão. 
Em seguida, são transferidos dessa matriz para uma bor-
racha de impressão conhecida como blanqueta e daí para o 
papel, finalizando-se assim o processo de impressão.

As informações de Rebellatto sobre o surgimento do 
sistema de impressão offset mostram que este sistema nas-
ceu de um pequeno descuido. De acordo com o autor, ele 

foi descoberto casualmente pelo norte-
-americano Ira Washington Rubel em 
1884, quando, admirado, observou a 
nitidez do repinte no verso de uma fo-
lha de papel produzida pelo padrão de 
borracha de uma impressora litográfica, 
quando inadvertidamente rodou sem  
papel. (p. 159). 

Esse equívoco acabou se tornando uma prática de impressão, 
pois, ainda segundo Rebellatto, “no ano de 1890, generali-
zou-se o uso de chapas delgadas de zinco, sendo assim possí-
vel fazer a impressão offset em máquinas rotativas” (p. 159).

Rubel, o criador do sistema de impressão offset, nasceu 
em Chicago em 27 de agosto de 1860 e ali frequentou as 
escolas Hayes e Division West High School, formando-se 
na Universidade de Chicago em 1881. Frequentou também 
a Northwestern University em Evanston e se formou em 
Direito em 1883. Atuou como advogado por um curto pe-
ríodo em Chicago (Multimediaman, 2020).

Em 1881, Ira e seu irmão Charles fundaram uma em-
presa de impressão na Lakeside, em Chicago. Em 1899, a 
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empresa dos irmãos Rubel adquiriu um prédio de seis an-
dares na Wabash Street e uma fábrica de papel. Depois, 
Rubel e seus três irmãos expandiram negócios para a Costa 
Leste e estabeleceram um escritório na Broadway, em New 
York. Também abriram uma fábrica de impressão litográ-
fica e uma fábrica de papel em Nutley, Nova Jersey (Multi-
mediaman, 2020).

Em 1901, a Rubel Brothers Paper & Manufacturing 
Co. experimentou um crescimento significativo e expan-
diu suas instalações. Foi nessa fábrica que Rubel conduziu 
seus experimentos, descobriu o método de impressão offset 
e construiu a primeira impressora litográfica offset. Não há 
muita literatura sobre a descoberta de Rubel, e talvez uma 
das razões para isso seja o fato de o seu método ter sido re-
sultante de mais de cinquenta anos de um desenvolvimento 
tecnológico aparentemente desconectado da reprodução 
tipográfica e pictórica. 

Decisões judiciais impossibilitaram a Rubel a obtenção  
de uma patente americana para sua descoberta, pois o uso 
preexistente do método offset por meio de impressoras de 
folha de flandres foi legalmente invocado. Isso porque, em 
1875, Robert Barclay, da Barclay & Fry, obtivera uma pa-
tente inglesa para a primeira impressora offset que trans-
feriu a imagem impressa da pedra litográfica para uma 
superfície de papelão e depois para uma chapa metálica, 
usada na fabricação de latas de biscoito. A descoberta da 
reprodução fotográfica de meio-tom e de cores na década 
de 1880 foi um dos fatores que motivaram a invenção do 
deslocamento (Multimediaman, 2020). 
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Depois do incidente judicial que impediu a Rubel o re-
cebimento de sua patente, cada um dos parceiros – Rubel, 
Sherwood e Kellogg – seguiu caminho diferente. Kellogg 
estabeleceu uma empresa de impressão em New Hampshire,  
a Kellogg Offset Press; Sherwood ingressou na Potter 
Printing Press Company de Plainfield, Nova Jersey; Ira 
Rubel levou sua ideia para a Inglaterra, na expectativa de 
obter ali uma patente para ela. Em 1906, Rubel conheceu o 
neozelandês Frederick Sears e juntos lançaram o que ficou 
conhecido como processo de destaque da Sears, o sistema 
de impressão offset (Multimediaman, 2020).

Um obituário publicado na The American Stationer, 
edição de 19 de setembro de 1908, relatou: 

Ira Washington Rubel, fabricante pio-
neiro de sistemas de folhas soltas e 
inventor da impressora offset, um ho-
mem que fez muito para o progresso do 
desenvolvimento litográfico, morreu 
subitamente em Londres, de apoplexia. 
O Sr. Rubel era um dos integrantes 
da Companhia dos Irmãos Rubel, que 
foi sucedida pela Companhia de Fabri- 
cação Rubel. Deixou Chicago há dez 
anos e passou a residir em Nova York. 
Seus restos mortais serão enterrados 
em Chicago, no cemitério Graceland, 
ao lado de sua esposa. (Multimediaman, 
2020).
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5.3 IMPRESSORA A QUENTE (HOT STAMP) 
MANUAL, MARCA CONSANI

Esta impressora (Figura e Quadro 5.8) imprime até o 
formato 8 (48 cm x 24 cm). Possui impressão manual tra-
dicional, muito semelhante à realizada pelas prensas primi-
tivas dos séculos XVI e XVII. É operada manualmente em 
todo o seu funcionamento. Apresenta sistema de impressão 
plano contra plano. Numa base aquecida, é afixado o cli-
chê tipográfico, a matriz a ser impressa; noutra base não 
aquecida, o impressor posiciona, uma a uma, as folhas em 
branco. A prensa é acionada por alavanca. A tinta, transfe-
rida de um laminado específico, é fixada no papel por aque-
cimento. A tiragem pode chegar a quinhentas impressões 
por hora, conforme a habilidade do impressor. A hot stamp 
do Ateliê pertenceu à Oficina de Encadernação e Restauro 
do Sistema de Bibliotecas UFG.

Figura 5.8 - Impressora hot stamp manual

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.
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Quadro 5.8 - Ficha técnica da impressora hot stamp manual

Ficha técnica

Identificação do equipamento Impressora a quente (hot stamp) 
manual

Material usado na fabricação Ferro fundido

Origem e distribuidor Máquinas Consani Ltda. – São 
Paulo, SP

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.3.1 Origem histórica

A história desta máquina tem seus primórdios nas pri-
meiras decorações de capas de livros, feitas, muitas vezes, 
com ouro. Segundo Rebsamen (1992), decoram-se objetos 
com folhas de ouro há milhares de anos e, no passado, por 
um longo tempo, as ilustrações foram trabalhadas inteira-
mente à mão. No caso das capas, ornamentavam-se espe-
cialmente as de livros paramentados com iluminuras, um 
tipo de grafismo decorativo usado na Idade Média. Era ne-
cessário um artesão habilidoso para ilustrar a capa de couro 
de um manuscrito iluminado, pois a folha de ouro que se 
aplicava a uma capa, por meio de batidas, tinha uma espes-
sura de um quarto de milionésimo de polegada. Os artesãos 
podiam passar horas ou dias em um único volume, mas, na 
Europa medieval, isso não era realmente um problema, já 
que não havia grande demanda por livros. Essa realidade 



68

mudou apenas lentamente: à medida que as taxas de alfabe-
tização aumentaram, a demanda por livros também cresceu. 

Com o advento da imprensa de Gutenberg, foi preci-
so mecanizar outros aspectos da indústria de impressão e, 
eventualmente, novos métodos foram sendo desenvolvidos 
para decorar uma capa de livro. Os métodos emergentes e o 
aumento do volume da produção de livros nos séculos XIX 
e XX tornaram extremamente cara a estampagem com fo-
lhas de ouro genuínas e, assim, novos materiais fizeram-se 
necessários. Esse cenário deu lugar à invenção de chapas de 
estampagem, que, com o tempo, foram sendo implementa-
das para atender cada vez mais à evolução descrita. Ernst 
Oeser, de biografia desconhecida, natural de Berlim, na 
Alemanha, é tido como pioneiro na fabricação de chapas de 
estampagem a quente, tendo iniciado o trabalho com elas já 
em1880 (CAMBRAS, 2004; Hot Stuff, 2008). Na década de 
1930, outro fabricante de chapas, o inglês George M. Whiley,  
usando o processo de vaporização contínua, introduziu re-
vestimentos metálicos atomizados sobre um filme trans-
portador preparado em câmaras de vácuo. Esse método 
resultou numa película de carimbo cerca de dezesseis vezes 
mais fina que o ouro batido mais fino e saiu relativamente 
mais barato (Rebsamen, 1992). 

Acredita-se que a Bibliotheksbuchbinderei Dormagen,  
em Bonn, na Alemanha, tenha sido a precursora no desen-
volvimento do sistema de gravação controlado eletronica-
mente para carimbar títulos individuais. A máquina des-
tinada a esse sistema foi criada pela biblioteca em 1968. 
Equipada com um dos primeiros controles da Siemens 
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Unidades, era semiautomática e fazia estampagem a quen-
te e gravação em relevo. Consistia em uma roda de tipos, 
que se distribuíam em três fileiras diferentes. Cada fileira 
era selecionada manualmente. As capas a ser impressas 
eram seguradas por um grampo e movidas, também ma-
nualmente, em direção a uma luz de marcador elétrico. A 
operação manual permitia ao operador alinhá-las e fazê-las 
combinar da maneira mais precisa possível com a amostra 
a ser impressa. O primeiro título foi digitado em um tecla-
do de forma experimental, sem impressão. O processo era 
vagaroso, resultando em uma produção limitada: cerca de 
vinte títulos por hora. A máquina para a gravação em rele-
vo, relativamente cara e lenta, não provou ser econômica o 
suficiente para se tornar um sucesso entre os encadernado-
res da biblioteca (REBSAMEN, 1992). 

5.4 LINOTIPO

A linotipo é uma máquina de composição de linhas 
formadas com caracteres tipográficos e fundidas em uma 
mistura de chumbo, estanho e antimônio (Figura e Quadro 
5.9). Surgiu no ano de 1884, promovendo a otimização do 
processo de tipografia tradicional. Com ela, a composição 
deixa de ser feita com apenas um tipo por vez, como era 
anteriormente, para processar-se em linhas inteiras de ti-
pos, a line of  types – daí a nomenclatura “linotipo”. Essa 
máquina constitui-se de quatro partes essenciais, segundo 
Yuukura (2017b): “os magazines, ou depósitos de matrizes, 
o teclado, o mecanismo de fundição e o mecanismo de dis-
tribuição das matrizes.”
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A operação da linotipo, conforme Arthur (2018), re-
quer o acionamento de um teclado para a seleção das ma-
trizes, que são reunidas em uma linha de texto, já com os 
espaços entre palavras. Os espaços são apertados automa-
ticamente em cunhas suaves para atingir a medida de linha 
predefinida. Na sequência, faz-se o posicionamento da li-
nha, que é composta no mecanismo utilizado para a fun-
dição. A imagem é transferida dos caracteres das matrizes 
em baixo-relevo para uma barra de metal em alto-relevo, e, 
finalmente, ocorre a devolução automática das matrizes às 
posições que ocupavam originalmente nos magazines para 
que possam ser reutilizadas.

Após o advento da máquina linotipo, houve uma oti-
mização significativa do trabalho de impressão. Segundo 
Heitlinger (2007), “a produtividade do processo de compo-
sição aumentou: um operador de Linotype podia compor o 
equivalente à produção de 7 ou 8 compositores manuais”.

Figura 5. 9 - Linotipo

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.
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Quadro 5.9 - Ficha técnica da linotipo

Ficha técnica

Identificação do equipamento Linotipo

Material usado na fabricação Ferro fundido e chumbo em ponto 
líquido contido em uma caldeira

Origem e distribuidor Mergenthaler Linotype, New York 
(Brooklyn), USA

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.4.1 Origem histórica

O protótipo da linotipo foi criado no ano de 1884 pelo 
relojoeiro alemão Ottmar Mergenthaler (1854-1899). Sua 
utilização, de fato, iniciou-se no ano de 1886, quando, no 
dia 3 de julho, foi colocada em funcionamento pela primeira 
vez no jornal New York Tribune (YUUKURA, 2017b). 

Segundo Tsaniou (2011), Ottmar Mergenthaler nas-
ceu no dia 11 de maio de 1854. Foi o terceiro de cinco filhos 
do casal Johann George Mergenthaler (1820-1893) e Ro-
sina Mergenthaler (1828-1859). Terminando a escola aos 
catorze anos, ele foi incentivado pelo pai, que era professor, 
a entrar em um seminário, onde deveria receber essa mes-
ma formação. No entanto, não se identificava com o magis-
tério; conforme acentua Heitlinger (2007), ele desejava se 
tornar engenheiro. Contudo, devido às condições financei-
ras de sua família, teve de optar pela profissão de relojoeiro 
(TSANIOU, 2011).
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Mergenthaler se destacou na profissão de relojoei-
ro mostrando grande aptidão e facilidade para lidar com 
as técnicas, a ponto de superar até mesmo seu mestre e 
meio-tio, Louis Hahl. Em 26 de outubro de 1872, mudou-
-se para Washington DC, nos Estados Unidos da América.  
Tsaniou (2011) sugere que a migração de Mergentha-
ler para a capital dos Estados Unidos foi motivada pelas 
grandes oportunidades que a cidade oferecia no ramo da 
indústria de instrumentos e pela existência de vários es-
critórios de patentes com sede no local. Sua mudança foi 
facilitada por August Hahl, filho de Louis Hahl. August, 
que já morava nos Estados Unidos, financiou a passagem 
de Mergenthaler e o empregou no ramo da fabricação de 
instrumentos elétricos. 

Em 1873, Mergenthaler se mudou para Baltimore, um 
importante centro comercial, mas continuou sendo empre-
gado de August Hahl, de quem se tornou sócio no ano de 
1881. Ainda nesse ano, casou-se com Emma Lachenmayer 
(1861-1934), filha do escultor e arquiteto Württemberg 
Louis Carl Lachenmayer e de Paulina Rosina Koener. Mer-
genthaler e Emma tiveram cinco filhos (Tsaniou, 2011).

Em 1º de janeiro de 1883, ele deixou de trabalhar com 
August Hahl e abriu sua própria oficina em Baltimore. 
Nesse mesmo ano, um advogado chamado Lemon G. Hine 
encomendou-lhe a construção de uma máquina de estereo-
tipagem que produzisse impressões em papel machê, linha 
por linha. Ao final do ano, Mergenthaler já havia desen-
volvido um protótipo da máquina solicitada por Hine. No 
entanto, chegou à conclusão de que o papel machê não era 
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adequado ao seu funcionamento e de que as matrizes preci-
savam ser feitas em metal fundido (TSANIOU, 2011).

No ano seguinte, 1884, durante uma viagem de trem, 
ocorreu-lhe, por meio de um insight, que os processos de 
fixação e fundição poderiam ser unificados em uma única 
etapa. Assim, no dia 26 de julho do mesmo ano, sua primei-
ra máquina de fundição direta estava pronta. Essa primeira 
invenção de Mergenthaler, no entanto, não foi considerada 
eficiente, além de ter um custo de aquisição demasiadamen-
te alto, e ele então se dedicou a trabalhar na melhoria de 
seu projeto. Nesse ínterim, assinou com a empresa National 
Typographic Company um contrato em que as duas partes 
concordaram que o inventor teria controle total sobre seu 
trabalho de aprimoramento da invenção iniciada. Além dis-
so, receberia um salário anual de US$3,000 (US$68,800 em 
2010) e obteria 10% dos ganhos de cada máquina fabricada 
que gerasse lucro (TSANIOU, 2011).

Finalmente, no ano de 1886, a invenção de Mergentha-
ler passou a ser utilizada na produção diária do jornal New 
York Tribune. Diz-se que o proprietário do Tribune, Whitelaw  
Reid, nomeou a máquina como linotype porque exibia uma 
linha de caracteres, uma “linha de tipos”. Ainda de acor-
do com Tsaniou (2011), a autonomia de Mergenthaler  
começou a diminuir em virtude de contratos segundo os 
quais ele deveria produzir em grandes quantidades para 
atender às demandas dos contratantes.  Em 15 de março de 
1888, portanto, ele anunciou que iria trabalhar por conta 
própria, embora estivesse disposto a aceitar contratos, mas 
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somente aqueles que lhe permitissem liberdade para desen-
volver seus projetos de maneira satisfatória.

A linotipo revolucionou as artes gráficas, chegando 
a ser considerada a oitava maravilha do mundo pelo in-
ventor, cientista e empresário norte-americano Thomas 
Edison (ARTHUR, 2018). Após o estrondoso sucesso e a 
disseminação da máquina por diversos continentes, Mer-
genthaler se viu acometido pela tuberculose, sendo obriga-
do a mudar-se para o sudoeste americano, onde se estabe-
leceu em Deming, Novo México. Nessa ocasião, escreveu 
uma autobiografia, que foi publicada no ano de 1898. Entre 
os temas da publicação, sobressaíram a frustração e o des-
contentamento com sua antiga empresa, que o acusou de 
ter-lhe proporcionado pequeno percentual pelas vendas de 
suas máquinas, e seu ressentimento com o fato de um dos 
líderes da empresa ter planejado mudar o nome Mergen-
thaler Company para Linotype Company. Em sua opinião, 
isso constituía uma tentativa de roubo de sua honra legí-
tima como inventor da linotipo. No entanto, o acionista  
D. O. Mills interveio, e a mudança do nome da empresa não 
ocorreu (TSANIOU, 2011). 

Ottmar Mergenthaler faleceu em 28 de outubro de 1899, 
e, após sua morte, a Mergenthaler Company ainda permane-
ceu em atividade por quase cem anos, antes de ser adquirida 
pela empresa alemã Linotype AG, Eschborn, em 1987.
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5.5 IMPRESSORA TIPOGRÁFICA PLANA ORIGINAL 
HEIDELBERG CYLINDER

O funcionamento desta máquina é todo automático, 
acionado por motor elétrico. Ela imprime em formato 4  
(38 cm x 42 cm), no sistema planocilíndrico. No cilindro de 
contrapressão, são presas, de forma automática, as folhas em 
branco retiradas da mesa alimentadora ou mesa servidora. 
Uma volta do cilindro corresponde a uma passagem da ma-
triz de impressão. Ao final do processo, as folhas impres-
sas são depositadas automaticamente na mesa receptora  
(Figura e Quadro 5.10). A tiragem pode chegar a cinco mil 
folhas impressas por hora.

Figura 5.10 - Impressora tipográfica plana original Heidelberg 
Cylinder

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.
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Quadro 5.10 - Ficha técnica da impressora tipográfica plana original 
Heidelberg Cylinder

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Impressora tipográfica plana 
original Heidelberg Cylinder

Material usado na fabricação Ferro fundido e aço

Origem e distribuidor Heidelberg, Alemanha (distribuída 
no Brasil pela Funtimod Brasil - 
Indústria e Comércio)

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.5.1 Origem histórica 

De acordo com Williams (1981), este modelo de im-
pressora foi fabricado no ano de 1933 pela empresa Hei-
delberg Druckmaschinen AG, originária de uma fábrica de 
máquinas de fundição de sinos. Esta fábrica havia sido fun-
dada em 1844 por Georg Hamm, e, posteriormente (1850), 
Andreas Hamm, seu irmão mais novo, assumiu o negócio 
e mudou o nome da fábrica para Hamm und Compagnie.  
Foi esta nova empresa que, mais tarde, deu origem a  
Heidelberg Druckmaschinen AG (Heidelberger..., 2001).

Em 1863, Andreas Hamm associou-se à Andreas Al-
bert (1821-1882) (HOWARD, [20--?]), e, dessa junção, 
surgiu a Maschinenfabrik Albert & Hamm. Na mesma 
época, Albert havia se capacitado na criação de máquinas 
impressoras Koenigund Bauer, as futuras KBA, também 
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produzidas pela fabricante Heidelberg. A nova empresa 
continuou fabricando sinos, mas iniciou também a produção 
de uma série de prensas de impressão. A sociedade entre os 
Andreas durou até o ano de 1873, quando Hamm decidiu 
abrir sua própria empresa, a Hamm OHG Schnellpres-
senfabrik und Eisengiesserei. Em 1875, esta lançou uma 
máquina impressora que realizava tipografia em cilindro 
em alta velocidade. Tal inovação foi um sucesso aclamado 
nacional e internacionalmente (Heidelberger..., 2001).

Em 1894, após a morte de Andreas Hamm, seu filho 
Carl Hamm assumiu a empresa. No ano de 1896, Carl 
vendeu o controle da divisão de máquinas para Wilhelm  
Müller, e a empresa passou a se chamar Schnellpressen-
fabrik A Hamm AG Heidelberg. Logo mais, ela seria a  
Schnellpressenfabrik AG Heidelberg, pois o nome Hamm 
foi retirado. Posteriormente (1929), a empresa se fundiu a 
outras duas, a Maquet AG e a Maschinenfabrik Geislin-
gen, o que proporcionou mais capacidade de produção in-
dustrial ao maquinário. Mais tarde, no ano de 1967, a no-
menclatura da empresa foi modificada para Heidelberger  
Druckmaschinen AG, nome usado até a presente data  
(Heidelberger..., 2001). A empresa continua ativa e ainda 
presta suporte às suas máquinas. 

Conforme Luca (2010), o criador da máquina de im-
pressão planocilíndrica foi Friederich G. Koenig (1774-
1833). Koenig nasceu em Eisleben, Saxónia. Era filho de 
camponeses, mas conseguiu estudar em um liceu, apesar da 
falta de recursos financeiros da família. Em 1790, começou 
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a aprender o ofício de impressor na Breitkopf  und Härtel, 
uma casa editora em Leipzig. No ano de 1817, juntamen-
te com Andreas Bauer (1783-1866), ele fundou a empresa  
Koenig & Bauer, que, em 1818, “apresenta a primeira máqui-
na impressora com inovações no sistema planocilíndrico”  
(LUCA, 2010).

5.6 IMPRESSORA TIPOGRÁFICA RÁPIDA 
HEIDELBERG LEQUE

O Ateliê Tipográfico da UFG abriga uma impressora 
tipográfica rápida Heidelberg modelo Leque, um jargão ti-
pográfico derivado do movimento rotativo das pinças dessa 
máquina. O formato de impressão produzido por essa Le-
que é o 8 (24 cm x 33 cm). A impressão, realizada por meio 
do sistema plano contra plano, é totalmente automática. 
As folhas em branco são presas por uma pinça na mesa ali-
mentadora, que as posiciona para impressão e as deposita, 
já impressas, na mesa receptora (Figura e Quadro 5.11). 
A Heidelberg Leque imprime, faz cortes especiais, vinca e 
numera impressos. A tiragem nessa máquina pode chegar 
até a cinco mil folhas impressas por hora. 
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Figura 5.11 - Impressora tipográfica rápida Heidelberg Leque

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.11 - Ficha técnica da impressora tipográfica rápida 
Heidelberg Leque

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Impressora tipográfica rápida 
Heidelberg, modelo Leque

Material usado na fabricação Ferro fundido

Origem e distribuidor Heidelberg, Alemanha (distribuída 
no Brasil pela Funtimod Brasil - 
Indústria e Comércio)

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5.6.1 Origem histórica

No ano de 1912, segundo Williams (1981), a Heidelberg  
iniciou os testes para a fabricação de suas impressoras ori-
ginais. As primeiras máquinas rápidas Heidelberg foram 
lançadas no ano de 1913 e utilizavam um sistema de disco 
de tinta rotativo, porém, em 1919, esse sistema foi descon-
tinuado, dando início ao sistema de tinta cilíndrico. 

5.7 IMPRESSORA TIPOGRÁFICA ALAUZET 
EXPRESS

O processo de impressão da Alauzet Express é plano-
cilíndrico. O papel em branco é posicionado manualmente 
em uma mesa plana, a mesa servidora, e fixado mecanica-
mente, por pinças, no cilindro de impressão. A recepção, a 
impressão e a devolução da folha são mecânicas. O entin-
tamento é igualmente automático. O motor da máquina é 
elétrico, mas ela pode ser acionada também manualmente 
(Figura e Quadro 5.12). A impressora Alauzet mede 1,70 m 
de altura, 2,60 m de comprimento e 1,40 m de largura. Seu 
peso é de 2.500 quilos. Sua tiragem pode ser de 900 a 1.100 
folhas por hora, de acordo com a habilidade do manuseador.
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Figura 5.12 - Impressora tipográfica Alauzet Express

Fotografia: José Vanderley Gouveia, 2020.

Quadro 5.12 - Ficha técnica da impressora tipográfica Alauzet Express

Ficha técnica 

Identificação do 
equipamento

Impressora tipográfica Alauzet Express

Material usado na 
fabricação

Metal, com mesas servidora e receptora em 
madeira acopladas à máquina

Origem e distribuidor Alauzet et Cie. (França)

Aquisição pela UFG 2018 (doação feita pela gráfica Wallace, de 
Wallace Silva, São Sebastião do Paraíso, MG)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.7.1 Origem histórica

Cadena (2013) assinala que a informação do ano de 
criação da impressora tipográfica Alauzet não é exata. Se-
gundo o autor, os prelos Alauzet pertencem à segunda ge-
ração de máquinas impressoras de operação manual, mas 
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já possuem a tecnologia planocilíndrica. Estão entre as pri-
meiras impressoras trazidas ao Brasil. 

O exemplar da impressora Alauzete Express perten-
cente ao Ateliê Tipográfico da UFG foi doado em maio 
de 2019 pela gráfica Wallace, de São Sebastião do Paraí-
so, MG. Prelos assemelhados a esse exemplar foram lar-
gamente utilizados na impressão de jornais no interior do 
Brasil. Há referências de que o Jornal Goyaz, cuja circu- 
lação teve início em 12 de dezembro de 1884, foi impresso, 
em seus primórdios, no “Prelo Alauzete do Mj. Inácio Soa-
res de Bulhões” (Galli, 2004, p. 34; Lobo, 1949, p. 27). Esse 
modelo de impressora teria sido responsável, também, pela 
primeira impressão, no ano de 1875, do jornal O Estado 
de S. Paulo, ou Estadão, na época denominado A Província 
de São Paulo. A utilização das máquinas Alauzet foi mui-
to comum no Brasil na segunda metade do século XIX, 
até elas serem substituídas pelas Marinonis. Elas são “das 
primeiras e mais antigas impressoras do país”. Constituem 
belos exemplares da espécie, merecendo “apreciação pelos 
interessados nas artes gráficas, nas técnicas de impressão e 
na história da mídia” (CADENA, 2013).

5.8 PRELO DE PROVAS

Impressora totalmente manual (entintamento, posi-
cionamento de papel e retirada do impresso), usada para 
provas tipográficas a ser revisadas (Figura e Quadro 5.13). 
Chama-se prova a impressão que se tira de uma compo- 
sição tipográfica em um prelo rudimentar para verificar- 
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-lhe os erros e mandá-los emendar (Rebellatto, 1979). 
O prelo de provas é um instrumento surgido como con-
sequência das prensas, que, com o tempo, foram se aper- 
feiçoando até dar lugar a ele (YUUKURA, 2017a). Trata-se 
de um equipamento muito utilizado por pequenos artesãos, 
artistas da gravura e ateliês, como o da UFG.

Figura 5.13 - Prelo de provas

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.13 - Ficha técnica do prelo de provas

Ficha técnica

Identificação do equipamento Prelo de provas

Material usado na fabricação Ferro fundido

Origem e distribuidor Informação não encontrada

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5.9 COSTURADEIRA POLYGRAPH MASH KENNK

A Polygraph Mash Kennk é uma máquina de costura 
de livros e produtos similares utilizada nos setores edito-
riais e em outros equivalentes (Figura e Quadro 5.14). Seu 
uso engloba o processo de encadernação e acabamento, so-
bretudo a costura de lombos de livros (Associação Brasilei-
ra de Tecnologia Gráfica, 2016). Esse modelo de costura-
deira de livros foi fabricado no ano de 1961, na Alemanha, 
e distribuído no Brasil pela Funtimod.

Figura 5.14 - Costuradeira Polygraph Mash Kennk

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.
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Quadro 5.14 - Ficha técnica da costuradeira Polygraph Mash Kennk

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Costuradeira Polygraph Mash 
Kennk

Material usado na fabricação Ferro fundido

Origem e distribuidor Polygraph Mash Kennk, Alemanha 
(distribuída no Brasil por Funtimod 
Brasil-Indústria e Comércio)

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.10 PRENSA MANUAL

A prensa manual (Figura e Quadro 5.15) é também 
conhecida como prelo de rosca ou prensa de rosca. É usa-
da para prensar livros alceados, aqueles cujos cadernos já 
foram reunidos e ordenados para a costura e para a cola-
gem das capas. Em sua versão de formato menor, a pren-
sa manual é muito utilizada também por gravuristas em 
reproduções xilográficas, principalmente. “Prensam-se  
também os talões, depois de alceados e bem batidos”. Com 
a prensagem, fica mais fácil “grampeá-los bem uniformes 
na superfície, para colar as capas” (REBELLATTO, 1979, 
p. 216). O mecanismo da prensa manual é muito adequado 
para a fase da encadernação. A do Ateliê Tipográfico é uti-
lizada principalmente nessa etapa.
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Figura 5.15 - Prensa manual

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.15 - Ficha técnica da prensa manual

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Prensa manual

Material usado na fabricação Ferro

Origem e distribuidor Informação não encontrada

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.10.1 Origem histórica 

A prensa manual é de origem longínqua, remontando 
aos primeiros códices gravados no Império Romano, apro-
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ximadamente nos séculos I e II d. C. Ao longo da história, 
foi sofrendo diversas modificações destinadas a otimizar 
a prensagem. Essas mudanças trouxeram melhorias tam-
bém para a encadernação, que foi marcada por diferentes 
etapas de evolução em seus processos manuais e estéticos. 
O período das encadernações medievais foi um exemplo 
dessas mudanças, assim como o contributo da imprensa 
(IEFP, [20--?]).

No século XV, após o advento da imprensa de  
Gutenberg, a encadernação experimentou grandes pro-
gressos com o surgimento de novas técnicas, materiais e 
equipamentos. Verificou-se ainda o aumento das possibi-
lidades de trabalho nesse ramo, pois “algumas encader- 
nações passaram a ser feitas em ateliês especializados, que 
trabalhavam por encomenda de mecenas, bibliófilos e cole-
cionadores” (IEFP, [20--?]). Segundo Van Doren (2012), 
no sistema de impressão criado por Gutenberg, usava-se 
uma prensa de metal pesado para o processo de encader-
nação dos livros. Essa prensa se assemelhava às utilizadas 
anteriormente para espremer azeitonas e uvas. Tinha uma 
rosca grande e possibilitava a encadernação por causa da 
forte pressão que exercia. 

5.11 FURADEIRA TIPOGRÁFICA ELÉTRICA 
FUNTIMOD

Esta furadeira é uma máquina de mesa utilizada para 
furar papéis. Seu acionamento ocorre através de um motor 
elétrico. Possui uma alavanca que, ao ser puxada, abaixa a 
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broca em cima do papel fazendo que ele seja furado (Figura 
e Quadro 5.16). Sobre a base plana da furadeira elétrica, 
podem ser colocadas pilhas de papel de dois a três centí-
metros por vez (REBELLATTO, 1979, p. 225).  Segundo a  
Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (2016), as 
furadeiras são utilizadas no processo de pós-impressão, 
sendo úteis para a “furação de cadernos, pastas, cartazes, 
folders, folhas e produtos similares nas áreas editoriais [e] 
promocionais”, no setor de embalagens e em áreas afins.

Figura 5.16 - Furadeira tipográfica elétrica Funtimod I

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.16 - Ficha técnica da furadeira tipográfica elétrica Funtimod I

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Furadeira tipográfica elétrica 
Funtimod (série 124, modelo 8.950)

Material usado na fabricação Ferro fundido

Origem e distribuidor Funtimod Brasil - Indústria e 
Comércio

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5.11.1 Origem histórica 

O surgimento da furadeira tipográfica elétrica se deu 
no dia 16 de abril de 1932 na empresa Funtimod, na cidade 
de São Paulo. Até o ano de 1950, o nome dessa empresa 
era Funtymod: Fundição de Typos Modernos Ltda. Em 
1950, ela passou a se chamar Funtimod: Fundição de Tipos 
Modernos S. A. Além da grafia, mudou também o tipo de 
sociedade, que deixou de ser “limitada” para se tornar “so-
ciedade anônima” (ARAGÃO, 2016). 

No início de sua criação, nos anos de 1930, a Funtimod  
fornecia tipos e outros materiais gráficos para o setor grá-
fico brasileiro e, no final da década de 1950, começou a pro-
duzir também máquinas tipográficas. Ela não se limitava a 
comercializar apenas equipamentos de produção própria, 
mas representava ainda outras empresas do segmento ti-
pográfico. 

A empresa realmente serviu aos in-
dustriais do ramo com uma variada 
cartela de máquinas de produção pró-
pria ou como representante das marcas  
Heidelberg, Hoh & Hahne, Jacenberg, 
Krause e Windmoeller & Hoelscher,  
entre outras. (ARAGÃO, 2016, p. 99).

Em 1958, tendo já ampliado seu ramo com o forne-
cimento de máquinas, a Funtimod sofreu uma nova mu- 
dança na nomenclatura, adotando o nome Funtimod S. A. –  
Máquinas e Materiais Gráficos. No ano de 1974, a empre-
sa passou a ser denominada Grupo Funtimod S. A. e, em 
1997, encerrou suas atividades (ARAGÃO, 2016).  
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Na Figura 5.17, aparece outro modelo de furadeira 
tipográfica elétrica. Não se encontraram informações que 
permitissem identificar adequadamente esse modelo, mais 
aperfeiçoado (Quadro 5.17), mas históricos relativos a ferra-
mentas de uma maneira geral, como anota Marson (2014), 
indicam que foi lenta a evolução até se chegar a ele. En-
tretanto, por volta do século XVIII, já havia conhecimento 
desse tipo de ferramenta nas oficinas gráficas. Essa fura-
deira elétrica aperfeiçoada remonta à Revolução Industrial.

Figura 5.17 - Furadeira tipográfica elétrica Funtimod II

Fotografia: José Vanderley Gouveia, 2020.



91

Quadro 5.17 - Ficha técnica da furadeira tipográfica elétrica  
Funtimod II

Ficha técnica 

Identificação do 
equipamento

Furadeira tipográfica elétrica Funtimod II

Material usado na 
fabricação

Ferro fundido

Origem e distribuidor Informação não encontrada

Aquisição pela UFG 2019 (doação recebida do Laboratório 
de Produção Gráfica, Seção Técnica de 
Produção Editorial do Curso de Design 
Gráfico da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

5.12 GRAMPEADEIRA ELÉTRICA MIRUNA 

A grampeadeira elétrica Miruna em posse do Ateliê  
Tipográfico é o Modelo 3 de máquinas de grampear da mar-
ca Miruna.13 Segundo Rebellatto (1979, p. 223), o funciona-
mento dessa grampeadeira ocorre da seguinte maneira: “a 
regulação é feita mediante uma rodinha, que está acima do 
cabeçote”, processando-se de acordo com a espessura dos 
blocos dos talões. “As folhas dos talões devem estar bem 
batidas no lado do esquadro e no cabeço”, e bem encosta-
das no esquadro. É preciso “segurá-las com delicadeza para 
grampeá-las. Põem-se grampos consecutivos, segurando-se 
abaixado o pedal da máquina.”

13 https://www.miruna.com.br/. Acesso em: 20 abr. 2020.
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O site da Miruna e a Associação Brasileira da Indústria 
Gráfica (1978) asseguram que a grampeadeira possui boa 
capacidade de produção. A Associação descreve em deta-
lhes esse modelo:

Grossura de grampeação: 0,28 mm; Lar-
gura do grampo: 14 mm; Capacidade de 
produção: 22/220 grampos por minu-
to; Arame: 20-22-24-26; Graduação da 
mesa: 45°; Largura da mesa: 200 mm; 
Comprimento da mesa: 600 mm; Potên-
cia do motor: ½ HP trifásico com 1.450 
a 1.700 rpm de 50/60 HZ – 220/380 
VTS; Área ocupada: 100x70 cm; Peso da 
máquina: 200 kg. (p. 30). 

A Miruna existente no Ateliê Tipográfico (Figura e 
Quadro 5.18) é anterior à data da descrição acima. Apre-
senta dimensões de 180 cm x 70 cm x 70 cm, acionamento 
por pedal e funcionamento elétrico.

Figura 5.18 - Grampeadeira Elétrica Miruna

                 Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.
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Quadro 5.18 - Ficha técnica da grampeadeira elétrica Miruna

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Grampeadeira elétrica Miruna

Material usado na fabricação Ferro fundido e aço inox

Origem e distribuidor Indústria de Máquinas Miruna 
Ltda. (Cotia, São Paulo)

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.12.1 Origem histórica14

A empresa fabricante da grampeadeira Miruna Mode-
lo 3 é a Indústria de Máquinas Miruna Ltda., que surgiu 
no ano de 1950 e desde então se dedica à confecção e dis-
tribuição de máquinas e aparatos do segmento de gram-
peadeiras. Originalmente, ela fabricava somente máquinas 
de grampear para fins industriais. Produzia equipamentos 
de caixas de madeira e papelão ondulado para os mercados 
gráficos e ainda atendia o segmento imobiliário. 

No ano de 1980, iniciou a produção de arames para 
grampeação (redondos e planos). Em 1989, recebeu o convi-
te da empresa alemã BeA Deutschland Befestigungstechnik  
GmbH, do mesmo ramo, para se tornar sua representante 
no Brasil. A Miruna passou a ser, também, a única a forne-
cer assistência técnica aos equipamentos da empresa alemã 

14 Os dados informados nesta subseção estão disponíveis em https://
www.miruna.com.br/. Acesso em: 20 abr. 2020.
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no Brasil, além de representá-la. Tal assistência incluía o 
fornecimento de peças de reposição para a boa manutenção 
e o funcionamento confiável dos sistemas de fixação desen-
volvidos pela BeA Deutschland. 

A empresa brasileira estabeleceu ainda diversas outras 
parcerias, sempre no segmento de fixação: em 1997, com a 
BeA Brasil Indústria e Comércio Ltda., para a distribuição 
de seus pregos eletrossoldados em caracol com tecnologia 
e qualidade alemãs; no início do século XXI, com a empresa 
alemã Drahtwerk Friedrich Lötters & Co.KG, uma socie-
dade que resultou na criação da Lötters & Miruna Arames 
Ltda., fabricante e distribuidora de arames de aço revesti-
dos com poliamida em variadas cores e diâmetros.

5.13 APARADORES DE LINHAS FUNTIMOD  
E BREMENSIS

Um aparador de linhas, conforme indica o próprio 
nome, tem como função realizar o aparamento de linhas de 
chumbo produzidas na máquina linotipo. Devido à natureza 
da linha da linotipo, torna-se necessário, às vezes, efetivar a 
correção de algum caractere, o que pode ser feito mediante 
o corte da linha com o aparador, sem que seja preciso des-
fazê-la e refazê-la novamente. Além disso, o aparador corta 
também as sobras de chumbo nas margens das linhas.

No Ateliê Tipográfico da UFG, existem dois exem-
plares de aparadores de linhas, um Funtimod (Figura e  
Quadro 5.19) e um Bremensis (Figura e Quadro 5.20).
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Figura 5.19 - Aparador de linhas Funtimod

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.19 - Ficha técnica do aparador de linhas Funtimod

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Aparador de linhas Funtimod

Material usado na fabricação Ferro fundido e aço

Origem e distribuidor Funtimod, Brasil - Indústria e 
Comércio

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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Figura 5.20 - Aparador de linhas Bremensis

Fotografia: José Vanderley Gouveia, 2020.

Quadro 5.20 - Ficha técnica do aparador de linhas Bremensis

Ficha técnica 

Identificação do equipamento Aparador de linhas Bremensis

Material usado na fabricação Ferro fundido e aço

Origem e distribuidor Bremensis, Alemanha

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

5.13.1 Origem histórica

A origem histórica dessas máquinas aparadoras de li-
nhas não é conhecida. No entanto, essas peças ligam-se à 
própria história da empresa alemã Bremensis, que era dis-
tribuidora dos equipamentos da Funtimod no Brasil. A 
Funtimod foi fundada em 1932 pela Bremensis e funcionou 
durante muitos anos, até 1997, com a venda de máquinas e 
equipamentos para a indústria tipográfica (ARAGÃO, 2016). 
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5.14 GUILHOTINA MULTIUSO LARESE

Esta guilhotina, de corte trilateral (Figura e Quadro 
5.21), é utilizada para o corte de papel, papelão e materiais 
metálicos macios, como linhas de chumbo e chapas offset 
que precisem de ajustes. É acionada por meio de um pedal.

Figura 5.21 - Guilhotina multiuso Larese

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 5.21 - Ficha técnica da guilhotina multiuso Larese

Ficha técnica

Identificação do equipamento Guilhotina multiuso Larese

Material usado na fabricação Ferro fundido

Origem e distribuidor Indústria Mecânica Larese Ltda., 
Filadélfia, estado da Pensilvânia

Aquisição pela UFG Década de 1960

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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5.14.1 Origem histórica

Conforme o American Bookbinders Museus (ABM), 
o responsável pela invenção da guilhotina tipográfica foi 
o norte-americano George Escol Sellers (1808-1899). No 
ano de 1832, inspirado após uma viagem à Inglaterra, teve 
a ideia de criar a máquina cortadora de papel em guilhoti-
na ao observar modelos menos eficientes utilizados para o 
corte de papéis (ABM, 2019). 

George Escol Sellers era natural da cidade de Fila-
délfia, no Estado da Pensilvânia, Estados Unidos, e filho 
de Coleman Sellers (engenheiro e inventor) e Sophonisba 
Sellers. Casou-se com Rachel B. Parrish e foi pai de cinco fi-
lhos (Haines, 2016). Exercia a mesma profissão do pai, que 
tinha uma fábrica na Filadélfia, onde trabalhavam juntos e 
construíam diversas maquinarias empregadas até mesmo 
em locomotivas. Especula-se a existência de outros paten-
teados com a guilhotina criada por Sellers. No entanto, isso 
se tornou impossível de se comprovar, em função de um 
incêndio ocorrido em 1836, no Escritório de Patentes dos 
Estados Unidos, durante o qual foram consumidos muitos 
documentos comprobatórios (ABM, 2019). 

Não foram encontradas referências ao modelo de gui-
lhotina acionado através de pedais, provavelmente surgido 
após a criação da guilhotina tipográfica de Sellers. A má-
quina de pedal Larese, por exemplo, foi fabricada no ano 
de 1956, pela empresa Italo Larese & Filhos. “A príncipio 
sua linha de produção era voltada especificamente à área 
gráfica, [sendo ela munida de] prensas para tiragem de 
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provas litográficas”. Mais tarde esse mecanismo esten-
deu-se para o setor serigráfico e a Larese tornou-se líder 
de mercado no Brasil, com o nome de Indústria Mecânica  
Larese Ltda.15 

15 https://b2brazil.com.br/hotsite/industriamecani. Acesso em: 10 abr. 
2020.

https://b2brazil.com.br/hotsite/industriamecani


6 MATERIAIS DE TIPOGRAFIA  
E MEDIDAS TIPOGRÁFICAS  
NO ATELIÊ TIPOGRÁFICO DA UFG

No capítulo 5, foi possível conhecer um pouco do  
Ateliê Tipográfico da UFG por meio da história de suas 
máquinas e equipamentos. Resgatar o histórico de algumas 
peças não foi possível e, de outras, foi difícil. O Ateliê é com-
posto de máquinas rudimentares históricas, mas avança- 
das para a época em que foram lançadas. Basta lembrar que 
algumas delas, a exemplo das linotipos, aceleraram a pro-
dução de livros e outros materiais pela rapidez que propor-
cionaram ao trazer formas de composição e impressão até 
ali inexistentes. 

Além das máquinas aqui apresentadas, outros mate-
riais e ferramentas que são essenciais para a produção tipo-
gráfica também entram na composição do acervo do Ateliê 
Tipográfico da UFG. Neste capítulo serão fornecidas as 
definições dos materiais utilizados no Ateliê e explicitadas 
as medidas tipográficas usadas nos trabalhos desenvolvi-
dos no local.

6.1 CAVALETE TIPOGRÁFICO MANING S. A.

Este cavalete (Figura e Quadro 6.1) é composto por 
sessenta gavetas apropriadas para armazenar tipos. Possui 
uma mesa de montagem tipográfica móvel, três mesas para 
armazenamento de chapas tipográficas e dois armários que 



101

compõem um gabinete disposto sob a mesa de montagem. 
Suas medidas são: 2,30 m de comprimento, 80 cm de largu-
ra e 1,70 m de altura. Além do próprio cavalete, há outros 
materiais que o acompanham, os quais serão descritos na 
sequência. São os espaços, quadrados, guarnições, lingões 
ou lingotes e tipos móveis não classificados.

Figura 6.1 - Cavalete tipográfico Maning S. A.

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

Quadro 6.1 - Ficha técnica do cavalete tipográfico Maning S. A.

Ficha técnica 

Identificação do 
equipamento.

Cavalete tipográfico Maning S. A

Material usado na 
fabricação

Madeira, alumínio no suporte das gavetas e 
plástico nas divisórias dos caixotins

Origem e distribuidor Maning S. A. 

Aquisição pela UFG 2019 (doação recebida do Laboratório 
de Produção Gráfica, Seção Técnica de 
Produção Editorial do Curso de Design 
Gráfico da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.
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6.2 TIPOS16

Os tipos são paralelepípedos de metal, madeira ou plás-
tico, que trazem gravada em relevo, numa das faces, uma le-
tra ou outro sinal para se reproduzir, por meio de impressão, 
em superfície apropriada (Figura 6.2). São chamados tam-
bém caracteres móveis, de imprensa ou tipográficos. 

Figura 6.2 - Tipos

Fotografias: Cássia Oliveira, 2021.

6.3 CAIXA DE TIPOS 

Gaveta tipográfica ou tabuleiro dividido em pequenos 
caixotins onde são distribuídos os caracteres móveis (Figura 
6.3) e de onde são tirados, um a um, para a composição. 

Figura 6.3 - Caixa de tipos

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

16 As informações relacionadas a seguir (da seção 6.2 a 6.5.3.3) foram 
retiradas do Dicionário de artes gráficas, de Frederico Porta (1958).
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6.4 CLICHÊS TIPOGRÁFICOS 

Placas de metal ou outro material resistente com ima-
gens ou dizeres em relevo para impressão (Figura 6.4). 
Uma das versões é o clichê de retícula, cuja imagem foto-
gráfica é decomposta em uma infinidade de pequenos pon-
tos de impressão, o que permite semitons ou meios-tons da 
imagem.

Figura 6.4 - Clichê tipográfico

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5 ACESSÓRIOS DE TIPOGRAFIA

As ferramentas, assim como as peças que acompanham 
o cavalete tipográfico (quadrados, espaços, entrelinhas, fios 
e outros), compõem os chamados acessórios de tipografia. 
Contrariando o sentido deste termo, elas são fundamentais 
para o desenvolvimento dos trabalhos.
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6.5.1 Material branco 

É assim chamada toda peça de material através da qual 
são gerados os claros na composição, de forma que nenhu-
ma dessas peças se imprime numa chapa tipográfica. São 
guarnições, entrelinhas, lingões ou lingotes, quadrados e 
espaços usados para ajustes na fôrma ou rama.

6.5.1.1 Guarnições 

Cada uma das peças de metal ou madeira mais baixas 
que os tipos, fundidas ou cortadas em medidas tipográficas 
(Figura 6.5). Suas larguras variam de 24 pontos a 3 furos, 
e seus comprimentos, de 3 a 15 furos, medidas que serão 
estudadas na subseção 6.5.3.

Figura 6.5 - Guarnição de ferro

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.1.2 Lingões ou lingotes (guarnições de chumbo) 

Peças de chumbo mais baixas que os tipos, fundidas 
em medidas tipográficas (Figura 6.6). Suas larguras são de 
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24 pontos, 36 pontos e 48 pontos. Seus comprimentos va-
riam entre 2 e 6 furos. 

Figura 6.6 - Lingões ou lingotes 

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.1.3 Entrelinhas 

Lâminas de metal mais baixas que os tipos, com as 
quais se separam as linhas de composição (Figura 6.7). 
Suas espessuras variam entre 1 e 16 pontos, e seus compri-
mentos, entre 2 e 6 furos. 

Figura 6.7 - Entrelinhas

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.



106

6.5.1.4 Quadrados

Peças de metal mais baixas que os tipos, fundidas em 
medidas tipográficas e usadas para espaçamentos e preen-
chimento de claros (Figura 6.8). Suas larguras são de 24 
pontos, 36 pontos e 48 pontos, e suas espessuras variam de 
1 ponto a 24 pontos.

6.5.1.5 Espaços

Peças de metal mais baixas que os tipos, fundidas em 
medidas tipográficas e com as quais se produzem os espaça- 
mentos entre as palavras (Figura 6.8). Existem espaços 
normais, que medem a metade do corpo do tipo, espaços 
quadratins, que têm a mesma medida do corpo do tipo nos 
quatro lados, e ainda espaços variados, com medidas a par-
tir de 1 ponto. Até o corpo 16, os espaços usados no Ateliê 
Tipográfico estão armazenados na própria caixa de tipos. 
Os de corpo 24, 36 e 48 são guardados na parte superior 
dos cavaletes de tipos, em caixotins.  

Figura 6.8 - Quadrados e espaços

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.
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6.5.1.6 Fios 

Lâminas de metal (latão, bronze, zinco ou aço) da mes-
ma altura dos tipos e empregadas na composição para a 
impressão de traços, que podem ser contínuos, seccionados 
ou pontilhados (Figura 6.9). Suas espessuras são de 1 pon-
to e 2 pontos, e seus comprimentos variam de 6 pontos a 
cinco furos.  

Figura 6.9 - Fios

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.2 Ferramentas

As ferramentas tipográficas incluem diversos materiais 
que auxiliam na composição do texto a ser impresso em al-
guma das máquinas apresentadas nas seções anteriores. São 
elementos fundamentais para a arte de composição artesanal.

6.5.2.1 Componedor tipográfico

Utensílio de metal sobre o qual o tipógrafo vai dispon-
do, um a um, os caracteres tirados da caixa tipográfica para 
formar a linha (Figura 6.10). A parte móvel é o justificador. 
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Figura 6.10 - Componedor tipográfico

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.2.2 Bolandeira

Placa retangular de metal que serve tanto à compo-
sição quanto ao transporte da chapa de impressão (Figura 
6.11). Existem bolandeiras de variados tamanhos, já que se 
destinam a diferentes usos.

Figura 6.11 - Bolandeira

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.
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6.5.2.3 Rama

Caixilho retangular de ferro ou aço onde se coloca a 
fôrma tipográfica ou chapa, que é apertada com guarnições 
e cunhos (Figura 6.12). A rama é uma peça de impressora.

Figura 6.12 - Rama

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.2.4 Cunhos

Peças de ferro (Figura 6.13) utilizadas para apertar a 
fôrma tipográfica ou chapa na rama da máquina de impressão. 

Figura 6.13 - Cunhos

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.
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6.5.2.5 Chave de aperto e martelo

Utensílio de ferro ou aço em forma de T (Figura 6.14) 
utilizado para apertar ou afrouxar os cunhos na rama. 
Também se usa esta peça como martelo para alinhar os 
tipos, batendo-se numa das faces da tabuleta em cima deles.  

Figura 6.14 - Uso da chave de aperto e martelo

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.2.6 Tabuleta de alinhar tipos

Pequena tábua de madeira empregada para igualar a 
altura dos tipos antes do aperto final da chapa de impres-
são (Figura 6.15). Tem uma superfície lisa e plana.

Figura 6.15 - Tabuleta de alinhar tipos

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.
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6.5.2.7 Pinça tipográfica 

Utensílio de aço (Figura 6.16) com que o tipógrafo re-
tira e substitui caracteres errados na composição, durante 
o trabalho de emendas. 

Figura 6.16 - Pinça tipográfica

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.2.8 Régua tipográfica (ou tipômetro) 

Peça de metal ou madeira (Figura 6.17) cuja superfície 
exibe uma escala de medidas tipográficas (cíceros e furos) e 
de centímetros e polegadas.

Figura 6.17 - Régua tipográfica ou tipômetro

Fotografia: Cássia Oliveira, 2021.

6.5.3 Medidas tipográficas

Trata-se das medidas utilizadas na arte da tipografia. 
Hoje em dia, com a ajuda da computação, são calculadas de 
forma automática.
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6.5.3.1 Cícero 

É empregado na medição do comprimento de linhas 
e guarnições. Na antiga nomenclatura tipográfica, um 
cícero corresponde a 12 pontos Didot (4,512 mm) (Quadro 
6.2). Esse tamanho foi usado pela primeira vez em 1468, 
na composição das Cartas familiares, do escritor Marcus  
Tullius Cícero, linguista, tradutor, filósofo, orador brilhan-
te, político e advogado (105 a.C.-43 a. C.). 

6.5.3.2 Ponto tipográfico (ou ponto Didot)

É a menor das unidades de medida usadas em tipogra-
fia: corresponde a 1/12 do cícero. Na Europa e na América 
Latina, o ponto tipográfico equivale a 0,3759 mm (um milí-
metro = 2,66 pontos) (Quadro 6.2). Com o ponto se medem 
o corpo de tipos e a largura de guarnições.

François-Ambroise Didot normatizou esta medida em 
1775 com base no cícero. Até essa época, as medidas tipo-
gráficas eram aleatórias. 

6.5.3.3 Furo 

Corresponde a 4 cíceros ou 48 pontos (18,0432 mm) 
(Quadro 6.2). Serve para medir o comprimento de linhas e 
guarnições.
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Quadro 6.2- Medidas tipográficas

Medidas

Ponto 0,3759 mm Medida para corpo de tipos e 
largura de guarnições

Cícero 12 pt = 4,512 mm Medida para comprimento de 
linhas e guarnições

Furo 48 pt = 18,0432 mm Medida para comprimento de 
linhas e guarnições

Esse conjunto de materiais e ferramentas do Ateliê 
Tipográfico da UFG constitui um acervo fundamental 
para o processo de produção de livros e demais produtos 
gráficos. Conhecer esse acervo é uma maneira de preservar 
a memória da indústria gráfica e da imprensa.



7 CONCLUSÃO

A história do maquinário do Ateliê Tipográfico da 
UFG nos revelou, também, traços da história da imprensa 
em Goiás, uma vez que boa parte da produção livresca do 
estado fora impressa por essas máquinas. As implicações 
do advento da imprensa e da indústria gráfica deixaram 
vestígios que se encontram vivos no Ateliê. Graças a esses 
indícios, ao revisitar a origem das máquinas que compõem 
o ambiente, entendemos o valor histórico e cultural de cada 
um dos equipamentos e ferramentas ali presentes. A ativi-
dade de busca, conhecimento e reconhecimento desse ma-
quinário possibilitou uma recuperação, portanto, da história 
da indústria gráfica e da imprensa no Brasil e em Goiás, 
além de nos permitir conhecer as adaptações efetivadas em 
algumas dessas máquinas na tentativa de acompanhar a evo-
lução das artes gráficas, hoje amplamente incorporadas às 
tecnologias eletrônico-digitais de produção e de impressão. 

Tais adaptações trouxeram mudanças ou a am- 
pliação de funções de algumas das máquinas visando aten-
der a determinada necessidade específica do Ateliê. Pelo 
que podemos perceber, essas alterações (encaixes, raspa-
gens e “jeitinhos” inventados) fazem parte da habilidade de 
compor manualmente, demonstrada por aqueles que apre-
ciam essa arte.

Uma dificuldade encontrada durante a pesquisa docu-
mental foi a quase ausência de fontes históricas sobre as 
máquinas tipográficas. A solução adotada pelos/as pes-



115

quisadores/as foi visitar, virtualmente, alguns museus da 
imprensa no Brasil e no mundo a fim de obter informações 
acerca dessas máquinas. Nessa busca, descobrimos deze-
nas de museus virtuais ricamente ilustrados, mas, em sua 
maioria, eles não traziam dados históricos satisfatórios 
a respeito da indústria gráfica e, consequentemente, dos 
maquinários. Isso nos mostrou, mais do que nunca, que a 
preservação desses equipamentos se faz necessária como 
forma de contribuir para a história da imprensa no Brasil 
e em Goiás. O Ateliê Tipográfico da UFG vem cumprindo 
essa missão ao manter seu interessante acervo, que, aliás, 
como já foi dito, está em completo funcionamento. Ao visi-
tar esse parque gráfico, os estudantes e demais interessa-
dos podem visualizar a história dos métodos de impressão 
mais rudimentares em sua forma original e artesanal, pois 
eles ainda são usados no Ateliê. 

Por fim, essa revisitação histórica nos levou a enten-
der que as fases da indústria gráfica e da imprensa foram 
longas e cheias de percalços, sobretudo em comparação 
ao contexto atual. Hoje a velocidade com que uma infor- 
mação é produzida e disponibilizada, especialmente no 
meio digital, com seus processos acelerados, é um contra-
ponto à paciência e cuidado dos tipógrafos antigos e atuais. 
Isso explicita uma faceta importante da tipografia: a per-
manência do trabalho artesanal, mesmo com a presença de 
maquinário. Detalhes, retificações e consertos típicos dessa 
obstinada arte tipográfica flagram um modo cuidadoso e 
preciso de lidar com a escrita ainda em tempos atuais. 
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