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RESUMO: A imprensa belo-horizontina surgiu muitos anos após a imprensa de outras cidades 
do Brasil, como a do Rio de Janeiro. Em seu período inicial, entre 1895 e 1926, tinha como 
características sua produção artesanal e sua efemeridade. Apesar disso, quase não utilizava 
mais a Gravura tradicional, aqui entendida como abrangendo a calcogravura, xilogravura e 
litografia, como recurso para a produção de imagem, utilizando para tanto outras técnicas, 
como o clichê de metal. A única exceção encontrada é a publicação O Sal (1901), que 
apresenta litografias.  
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ABSTRACT: The Press of Belo Horizonte emerged many years after the Press of others cities 
of Brazil, as Rio de Janeiro. In its initial period, between 1895 and 1926, its characteristics 
were handcraft production and its frailty. Nevertheless, hardly used the traditional Engraving, 
here understood as comprising the metal engraving, the woodcut and the lithograph, as a 
resource for the production of image, using other techniques such as metal cliché. The only 
exception found is the publication O Sal (1901), which presents lithographs. 
 
Key words: Engraving; Press; Belo Horizonte (MG). 
 
 
 

Gravura e Imprensa no Brasil e em Belo Horizonte 

A Gravura desenvolveu-se em estreita relação com a Imprensa, estando presente, por 

um longo período de tempo, na produção de ilustrações para jornais, revistas e outros 

impressos. 

O surgimento da Imprensa no Brasil deu-se vários anos antes da construção da cidade 

de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Considera-se que a imprensa brasileira tenha 

sido fundada em 13 de maio de 1808, com a criação da Impressão Régia (SANTOS, 

2008). Este órgão seria também o primeiro núcleo produtor de gravura no país. Isso 

não significa que antes desta data não houvesse produção de impressos e gravuras 

no Brasil, mas, como essas publicações tinham sua circulação comprometida devido 

à censura da Coroa, elas não definiram uma produção formal. 

Os primeiros gravadores oficiais do Brasil foram: Romão Eloi Casado, Paulo dos 

Santos Ferreira e Frei José Veloso. A maior parte das gravuras produzidas eram 
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calcogravuras, imagens obtidas através de matriz de metal. Isto gerou a necessidade 

da elaboração de soluções gráficas que resolvessem a “incompatibilidade” das 

prensas da gravura em metal e da tipografia. Incompatibilidade esta que não ocorria 

no caso da xilogravura, técnica menos utilizada na época. Já no caso da gravura em 

pedra, “Borges de Barros foi o responsável por promover a entrada da litografia no 

Brasil, por meio do Arquivo Militar, em 1825” (SANTOS, 2008, p.35). 

Quando da fundação da atual capital mineira, em 12 de dezembro de 1897, apesar de 

haver produção da Gravura tradicional - aqui entendida como abrangendo a 

calcogravura, xilogravura e litografia -, no Brasil, essas técnicas quase não eram 

utilizadas pela imprensa em outras cidades, como no Rio de Janeiro, por exemplo, 

sendo substituídas por outras técnicas, como o clichê de metal. Porém, considerando 

que, segundo Castro (1997), a primeira fase da imprensa de Belo Horizonte (1895-

1926) tinha como características sua produção artesanal e sua efemeridade, é 

possível conceber a utilização da gravura na imprensa da capital durante este período.  

Nesta fase, a imprensa de Belo Horizonte desempenhou diversas funções sociais. Isto 

pode ser notado já no primeiro jornal da cidade, Bello Horizonte, que tinha como foco 

principal informar sobre o andamento da construção da capital. Este jornal foi lançado 

em 7 de setembro de 1895, antes mesmo que a cidade fosse inaugurada.  

Considerando a diversidade de pessoas que migraram para a capital em seus 

primeiros anos, a imprensa também exercia o papel de tentar criar uma identidade 

comum a toda a população.  

A Imprensa belo-horizontina surge como um instrumento capaz de 
agregar os indivíduos em grupos sociais os mais diversos, que 
ocupam a cidade. Além disso, é nos jornais que estes grupos vão 
constituir sua identidade e tornar-se visíveis a toda a população, 
demarcando seu lugar no espaço urbano de Belo Horizonte. 
(CASTRO, 1997, p. 32) 

A imprensa teria também um caráter pedagógico, “de adequação da população aos 

novos tempos” (CASTRO, 1997, p.35) o que pode ser visto no próprio Jornal Bello 

Horizonte, de Padre Chiquinho. Além disso, muitos jornais foram criados com o intuito 

de apoiar candidaturas políticas e por isso circularam somente no período da disputa 

eleitoral.  
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Essas funções ajudam a compreender as características da imprensa da cidade na 

época: 

Entretanto, todas essas características que apontam os diferentes 
sentidos e funções que a imprensa belo-horizontina adquire no 
período de 1895-1926 condensam os traços ordenadores da atividade 
àquela época. Precária e rudimentar, caracterizada pelas limitações 
materiais, a imprensa busca seus caminhos e de múltiplas formas 
prepara-se para tornar-se uma empresa capitalista, organizada 
racionalmente, bem aparelhada e marcada pela presença da técnica. 
É, a rigor, um período de transição, assinalada pela busca de fórmulas 
experimentadas em outros contextos, que reagem diversamente ao 
esperado em razão das peculiaridades de constituição da própria 
cidade (CASTRO, 1997, p.39). 

Essas características distinguem-se da segunda fase da imprensa da cidade, que se 

inicia com o lançamento do Correio Mineiro, em 1926. Esta, considerada como a 

moderna imprensa belo-horizontina, é “constituída como empreendimento comercial, 

voltado para a viabilização do retorno do capital investido” (CASTRO, 1997, p.11). 

 

A Gravura na Imprensa Belo-Horizontina 

Partindo da premissa que a produção artesanal tinha na gravura uma aliada primordial 

para a ilustração de jornais, o foco da pesquisa foi a investigação de como se deu a 

utilização da Gravura como ilustração para jornais na cidade de Belo Horizonte, nos 

primeiros anos de sua existência. Qual a lógica das ilustrações: conotativa ou 

denotativa? Qual sua finalidade: explicativa, decorativa ou provocativa? Como se 

apresenta sua estética? Quais os processos de impressão utilizados?  

Devido ao caráter teórico-prático da pesquisa, foram realizadas consultas a 

referências teóricas e documentais, com coleta de material textual e imagético nos 

locais onde puderam ser encontrados os jornais da época em pauta. 

Com base na disponibilidade de consulta ao acervo da Coleção Linhares, atualmente 

sob os cuidados da Universidade Federal de Minas Gerais, optou-se pela análise do 

livro Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte 1895-1954, de Joaquim Nabuco 

Linhares. Nele o autor discorre acerca dos impressos produzidos na cidade, cujos 

exemplares integram esse acervo. 
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A partir desta análise foram organizados, por meio da elaboração de uma tabela, todos 

os cinquenta e seis jornais, revistas e demais impressos no qual o autor aponta haver 

ilustrações. Com base nesta tabela, foi elaborada outra, constando somente dos vinte 

e três impressos nos quais Linhares afirma haver gravuras. 

Por meio de pesquisa na internet, descobriu-se que parte do acervo da Coleção 

Linhares já havia sido digitalizada e disponibilizada em site específico da Coleção. 

Após contato com a Seção de Coleções Especiais da Biblioteca Universitária, 

localizada no prédio da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais, 

no campus Pampulha, obteve-se a informação de que o restante da Coleção Linhares, 

que ainda não foi disponibilizada na internet, está disponível em forma de arquivos 

digitais, no Laboratório de Informática do Prédio da Ciência da Informação, no mesmo 

campus. 

Considerando a afirmação de Linhares de que “Vita, Vida de Minas e A Vida de Minas 

formam a trindade soberana das revistas da idade média da Imprensa de Belo 

Horizonte” (LINHARES, 1995, p. 176) e a disponibilidade dessas publicações para 

consulta, decidiu-se analisar, primeiramente, todos os números dessas revistas.  

Consultando o acervo digital das revistas Vita, Vida de Minas e A Vida de Minas, foi 

realizado um levantamento, apresentado em forma de tabela, constando o número de 

páginas de cada publicação, o número aproximado de imagens destas e quantas 

imagens de aparência chapada e reticulada existem em cada número.  

Considerando a disponibilidade, em arquivos digitais, de outros impressos da Coleção 

Linhares, como, por exemplo, a revista Horus (1902) e o jornal O Binóculo (1908), que 

constam na seleção de jornais e revistas com indicação de gravuras, decidiu-se por 

examiná-los da mesma forma que a descrita anteriormente. 

Após a observação de alguns jornais, constatou-se que a análise de todos os números 

de cada título seria inviável, devido ao tempo destinado à pesquisa. Além disso, 

percebeu-se que os arquivos digitalizados, apesar de estarem em uma boa resolução, 

não fornecem dados do aspecto da impressão, como a textura, por exemplo, 

relevantes para a identificação das técnicas utilizadas na produção das imagens. 
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Optou-se então por analisar os demais impressos selecionados através do processo 

de amostragem, consultando os originais na Seção de Coleções Especiais. 

A quantidade de números de cada título destinado à análise foi selecionada através 

de critérios variáveis, tais como a quantidade de números disponíveis no acervo, o 

tempo de intervalo entre as publicações - mensal ou semanal-, a fim de se obter um 

número médio de impressos aplicado a todos os títulos.  

Com base nas anotações realizadas a partir das análises, foi construída uma tabela 

semelhante à elaborada a partir da análise do acervo digital, acrescentando-se 

observações, como a temática e a dimensão aproximada de imagens que se 

destacam em meio ao restante do espaço da página do jornal. 

Na pesquisa por amostragem contatou-se a presença, nos impressos, de imagens 

com aspecto semelhante à maioria das imagens analisadas através do acervo digital, 

chapadas e reticuladas. Isto constatado, optou-se por analisar, mais detalhadamente, 

a publicação O Sal, que apresenta imagens obtidas através de processo litográfico. 

Constatou-se que, quanto ao estado de conservação, os exemplares do jornal O Sal 

apresentam as páginas amareladas, várias delas furadas e algumas rasgadas. As 

páginas possuem marcas pretas de digitais, principalmente nas bordas. Há ainda 

“sombras” ao redor de letras e imagens, que sugerem falhas no momento da 

impressão. As páginas apresentam, ainda, manchas de tinta preta, que podem ser 

consequência da impressão ou da gravação da matriz. 

Quanto ao caráter das imagens, várias delas possuem caráter denotativo, ilustrando 

textos; algumas possuem caráter conotativo, referindo-se a acontecimentos políticos 

(Figura 1), e outras são ornamentais. Vários textos foram impressos pelo processo 

litográfico, havendo algumas letras invertidas. E, quando este processo não é 

utilizado, o texto se apresenta em páginas separadas das de onde estão as imagens. 

Há imagens que se constituem por meio de contornos e preenchimentos, repletos de 

texturas (Figura 2), e outras por meio de contorno e preenchimentos sólidos (Figura 

3). Devido a esta diferença, é possível sugerir a existência de dois criadores das 

imagens do jornal, sendo estes, respectivamente, Jaime Noronha e Cândido Botelho 
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(LINHARES, 1995). O estado físico dos exemplares não permite afirmar se havia 

gradações de tons nas imagens. 

As páginas dedicadas aos anúncios possuem uma estética bem peculiar. Há a 

presença de diversas imagens, que se relacionam ao serviço que é fornecido ou ao 

produto vendido por determinado estabelecimento, como, por exemplo, a ilustração 

de roupas, que acompanha o anúncio da Alfaiataria Trindade (Figura 4). Nem todos 

os anúncios possuem imagem, mas as tipografias são bem diversificadas, por vezes 

até confusas, e cada página é subdividida por várias diagonais. 

Os cabeçalhos dos números de O Sal são diferentes uns dos outros, mas alguns se 

assemelham, como os que possuem vegetação de plano de fundo e coqueiro ao lado 

do nome do jornal. 

Algumas imagens possuem, ao mesmo tempo, aspectos conotativos e denotativos, 

como a imagem presente na página 2 do jornal de número 3 (1901). Esta imagem 

(Figura 5), produzida em formato paisagem, possui três caravelas ao mar disposta em 

seu centro e, no fundo destas, montanhas. Na extrema esquerda da página, acima, 

há um homem idoso com o braço esquerdo estendido, apontando para o lado direito 

da página. Acima do seu braço, está escrito: “Vae; Colombo! abre a cortina  de minha 

eterna officina, tira a América de lá!”  

Situado abaixo do homem idoso há o busto de outro homem, que aparentemente se 

relaciona com o texto localizado logo abaixo dele: “Chistovam Colompo Grande 

Almirante, Nasceu em Genova no anno de 1436 e morreu em 1506  na Hespanha.” 

Abaixo da representação do mar está a data de 12 de Outubro. À direita das caravelas 

há uma cortina, à direita da cortina lê-se “Pacifico”, ao lado da inscrição há a 

representação de uma figura feminina com chapéu, semelhante a um barrete frígio, 

tentando segurar a cortina. Ela está ainda com uma faixa onde se lê: “America do Sul”; 

e asas, onde se lê: “Brazil”. À direita dela está escrito “Atlantico”. Acima da figura 

feminina está escrito “Antilhas”, onde outra figura, que aparece por de trás da cortina, 

no alto da página, apoia a mão. Esta figura também possui um chapéu e asas, além 

de uma inscrição: “America do Norte”. O fundo da parte da imagem onde se encontra 

a cortina lembra a representação do globo terrestre. 
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Essa complexa imagem possui como finalidade ilustrar o texto que a acompanha e 

também provocar, no leitor, reflexões referentes ao continente americano. Quanto à 

forma, a imagem tem contornos que são preenchidos em determinados lugares, 

totalmente ou parcialmente, por tinta preta, criando a diferenciação entre luz e sombra 

e claro e escuro. 

Algumas imagens têm sua compreensão comprometida devido a limitações técnicas, 

como na ilustração que preenche as páginas 12 e 13 do número 2, o mesmo em que 

se encontra a imagem descrita anteriormente. Nesta (Figura 6) não é possível 

determinar se as pessoas estão com os braços estendidos em sinal de comemoração 

ou questionamento quanto a presença de determinado grupo de homens no local. 

Dentre as imagens de caráter denotativo, há ilustrações de bustos de diversas 

pessoas da sociedade da época, como os políticos Rodrigo Alves e Silviano Brandão 

(Figura 7). 

 

Figura 1: Jornal O Sal, Belo Horizonte, 1901, número 2, página 4. 

Fonte: arquivo digital da Coleção Linhares. 
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Figura 2: Jornal O Sal, Belo Horizonte, 1901, número 2, página 1. 

Fonte: arquivo digital da Coleção Linhares. 

 

 

Figura 3: Jornal O Sal, Belo Horizonte, 1901, número 5, página 3. 

Fonte: arquivo digital da Coleção Linhares. 
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Figura 4: Jornal O Sal, Belo Horizonte, 1901, número 2, página 7. 

Fonte: arquivo digital da Coleção Linhares. 

 

 

Figura 5: Jornal O Sal, Belo Horizonte, 1901, número 3, página 2. 

Fonte: arquivo digital da Coleção Linhares. 
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Figura 6: Jornal O Sal, Belo Horizonte, 1901, número 3, páginas 12 e 13. 

Fonte: arquivo digital da Coleção Linhares. 

 

 

Figura 7: Jornal O Sal, Belo Horizonte, 1901, número 2, página 2. 

Fonte: arquivo digital da Coleção Linhares. 

 

Considerações Finais 

Linhares afirma que O Sal teria inaugurado a imprensa ilustrada belo-horizontina, mas 

que:  

O Sal foi um jornal que podia ter tudo, menos arte e sal, objetivos 
únicos que ditaram a sua criação. Seu humorismo era insosso, 
faltando-lhe justamente o principal condimento, o... sal. 
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Quanto à arte, uma lástima. Gravuras de um ridículo sem nome, 
grotescas e sem expressão, verdadeiros calungas (LINHARES, 1995, 
p. 82). 

Outro jornal da época, O Norte, publicou seu parecer a respeito de O Sal: “Vem agora 

O Sal que, precisando ter algum gosto e alguma propriedade, é um violento purgante, 

um intolerável Sal....amargo” (LINHARES, 1995, p.83). 

 Estas afirmações não anulam a importância de O Sal na imprensa de Belo Horizonte. 

Isto por causa da singularidade do processo de produção desse, se comparado ao 

demais jornais analisados.  

Tendo em vista que, dentre os impressos pesquisados, somente no jornal O Sal foram 

encontradas gravuras, no caso, litografias, pode-se afirmar que, apesar de ter uma 

produção incipiente, a imprensa de Belo Horizonte, nos seus anos iniciais, quase já 

não contava com a Gravura tradicional na produção de imagens. 
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