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Resumo 

Este trabalho representa um estudo pioneiro sobre letreiramentos de folhetos 

de cordel, analisados do ponto de vista do design gráfico. É proposta uma 

investigação em obras publicadas na primeira metade do século XX, em Recife, fruto 

da parceria entre João Martins de Athayde, principal editor de cordel da época, e 

Antônio Avelino da Costa, talentoso ilustrador de jornais e folhetos. A partir de 

estudos de referência sobre tipografia vernacular e análises tipográficas de 

contextos análogos, busca-se definir as características dos títulos desenhados nas 

capas dos folhetos de cordel e compará-los a letreiramentos de outros impressos 

contemporâneos de grande circulação, tentando estabelecer conexões, reproduções 

e/ou apropriações de modelos. O estudo permite, assim, alargar o campo de 

pesquisas do design gráfico e lançar um novo olhar sobre o impresso popular, 

chamando a atenção para a sua modernidade e destacando-o no contexto de um 

Nordeste globalizado, em que técnicas e estilos dialogam de maneira criativa. 

 

Introdução 

Apesar de serem advindos de tradição europeia e trazidos ao Brasil pelos 

portugueses, os folhetos populares ganharam características próprias em nosso 

país. Seus ilustradores, poetas e editores fizeram parte da história do 

desenvolvimento das oficinas gráficas nordestinas e traduziram em seus trabalhos 

parte dos seus contextos de vida. Entretanto, pouco se conhece sobre o caráter 

gráfico desse tipo de impresso, principalmente no que se refere a questões de 

tipografia. 

Na primeira metade do século XX, estabeleceu-se, segundo HALLEWELL 

(2012), na Rua dos peixes, no bairro de São José, no Recife a gráfica de João 

Martins de Athayde, considerado o mais importante editor de folhetos de cordel da 

primeira metade do século XX. Nesse local Athayde constituiu a maior editora 

especializada em folhetos da época, produzindo centenas de títulos que eram 

distribuídos em todo o Nordeste. Dentre os profissionais que trabalharam para 

Athayde estava o ilustrador Antônio Avelino da Costa, que de acordo com 

MARANHÃO (1981), começou a colaborar com o editor popular em 1918 e realizou 

grande parte de suas capas, atuando em gráficas de jornais de Recife. 



 

A técnica utilizada por Avelino na produção dessas capas era a da 

zincogravura e foi o que segundo MARANHÃO (1981) possibilitou o prestígio e 

popularidade dos cordéis. O emprego dos gravuras de zinco por Avelino iniciou-se 

“[...] quando trabalhava no Jornal do Recife [...] [onde] começou como copiador de 

clichê e depois passou a gravador” (MARANHÃO, 1981: 35; 36). Essa técnica que 

surgiu na imprensa brasileira no final do século XIX, vinha sendo utilizada por 

inúmeras revistas ilustradas, como “A Cigarra” e a “A Bruxa” desde 1895, segundo 

Fonseca (2012). 

Essa produção entra em consonância no que é relatado por HALUCH (2016) 

sobre o impacto das novas tecnologias gráficas e da cultura comercial surgidas no 

início do século XIX sobre os impressos, fazendo surgir uma mídia impressa que não 

atendia mais apenas à burguesia urbana, mas visava outros segmentos de mercado, 

incluindo as classes populares. Portanto, era dessa multiplicidade que vinham os 

ilustradores dos cordéis, que, segundo Maranhão (1981), tiveram inspiração em 

efêmeros da vida urbana moderna como cartões postais, anúncios publicitários, 

revistas ilustradas, cartazes de teatro e de cinema. 

Dentre as características visuais marcantes nas capas criadas por Avelino 

para Athayde, além das imagens, que de acordo com RAMOS (2008), 

relacionavam-se ao título da obra, está o aspecto gráfico desses títulos. Esses 

seguiam modelos parecidos com os encontrados nas capas e no interior de diversas 

revistas ilustradas, em que os títulos eram criados a partir de letras desenhadas e 

vinham acompanhados por uma ilustração. Essa técnica, conhecida como 

letreiramento, é descrito como “[...] processo manual para a obtenção de letras 

únicas, a partir de desenhos.” (FARIAS, 2004: 2) 

Por terem surgido antes da institucionalização do design moderno, pelo uso 

de técnicas artesanais no seu processo de produção e por se apresentarem como 

um artefato efêmero, os folhetos populares podem ser considerados como 

elementos representativos do design gráfico vernacular. Nos estudos sobre design, a 

palavra vernacular vem sendo comumente utilizada como sinônimo de popular, 

segundo FARIAS (2011). No entanto, os estudos sobre tipografia vernacular 

realizados até o momento abordaram apenas suportes comerciais, como placas, 



 

letreiros, cartazes e embalagens artesanais, sem nunca se deter nas capas dos 

folhetos de cordel. 

 

Objetivos 

O presente trabalho, que introduz o folheto de cordel no campo de estudos da 

tipografia vernacular, se propõe a identificar os letreiramentos populares nas capas 

de obras publicados por João Martins de Athayde e, a partir desta identificação, 

fazer uma análise dos seus aspectos formais para conseguir ir mais a fundo e 

compreender suas características e influências. 

 

Método 

A investigação iniciou-se na coleção de folhetos de cordel que faz parte do 

acervo de obras raras da Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. O intuito era identificar, dentre os mais de dois mil títulos da 

coleção, as capas que apresentam letreiramentos, publicadas por João Martins de 

Athayde na primeira metade do século XX ou republicadas nas décadas seguintes. 

Foram selecionadas 49 capas que atendiam às especificações propostas, que 

correspondiam a reedições tardias de folhetos folhetos publicados de 1920 à 1940, 

período de atuação do editor pernambucano.  

Após a seleção das capas, foi feita uma medição dos caracteres em pelo 

menos 20 capas, para comprovar que de fato são desenhos manuais. Na grande 

maioria dos casos, os tamanhos das letras não condizem com os determinados na 

régua tipográfica, levando à conclusão que foram feitas manualmente. Em seguida 

iniciou-se a etapa de digitalização das capas, para a criação do corpus e para a 

elaboração da ficha de análise 

Essa ficha foi elaborada a partir do Sistema de Classificação Cruzada 

proposto por Dixon (2001), que serviu de base para diferentes estudos com análise e 

classificação de letreiramentos no Brasil. Também foram utilizados elementos das 

metodologias de análise utilizadas para: letreiramentos populares em Recife 

(FINIZOLA, 2010), epígrafes arquitetônicas paulistanas (HIGA, 2010) e 

letreiramentos da Revista “Vida Capixaba” (IMBROISI, 2014). A partir dessas 



 

referências, foi construída uma metodologia específica (EM ANEXO), inédita, para 

análise dos letreiramentos nos folhetos de cordel.  

A ficha é dividida em quatro partes, cada uma contendo quesitos de análise 

dos caracteres e da composição gráfica dos letreiramentos, quais sejam: 

1. Características gerais: título, letreiramento a ser analisado (título, editor 

ou preço). 

2. Atributos formais: orientação, proporção, character set, forma, peso e 

decoração. 

3. Terminais: presença ou não de serifa, a característica da serifa ou a 

característica da não serifa.  

4. Alinhamento em relação à página: centralizado, justificado, alinhamento à 

esquerda e alinhamento à direita.  

Dessa maneira, conseguiu-se coletar diversos dados para sistematizar as 

características dos letreiramentos dos folhetos de cordel e identificar suas 

particularidades. Após essas etapa, foi iniciada uma etapa de aprofundamento da 

análise (ainda em andamento), em que os folhetos estão sendo comparados a 

outros tipos de impresso de grande circulação, como revistas, para se tentar 

identificar possíveis influências na criação dos letreiramentos populares do cordel. 

 

Desenvolvimento 

Uma das questões mais notáveis das capas ilustradas por Avelino é o 

conjunto de elementos que se repetem ao longo das publicações, como um 

cabeçalho contendo informações praticamente fixas: o nome do editor  João Martins 

de Athayd e, na parte superior da página e, vindo logo abaixo, o título da obra. 

Existem variações nos desenhos desses dois letreiramentos, mas foram detectadas 

uma maior expressividade e variabilidade nos títulos. Por essa razão, a análise 

realizada no âmbito do presente estudo se limitará a esses últimos elementos. 

O preenchimento da ficha revelou a existência de padrões que se repetem, 

tanto na composição das capas, quanto no desenho das letras. No que diz respeito a 

orientação, os títulos aparecem predominantemente no sentido horizontal,  Roque 

Mateus do Rio São Francisco  (fig.01), havendo por vezes distorções curvilíneas, 

como em  O Soldado Jogador (fig 02) , polimorfas, como em  A Cura da Quebradeira o 



 

Peso de uma mulher  (fig.03),   ou angulares, como em  História da Princesa Eliza (fig 

04) . Foram detectadas apenas duas capas que destoam: a de  Peleja de Serrador e 

Carneiro (fig 05) , com o título em sentido diagonal, e a de  Príncipe Roldão no Leão 

de Ouro  (fig.06),   com o título na vertical. 

Em relação aos caracteres, os desenhos das letras apresentam um padrão 

majoritário por caixa alta, construção contínua, proporção normal, forma romana e 

de peso extra bold. As terminações mais presentes são: não serifadas com o 

desenho dos terminais retos. Existem algumas variações em relação ao peso, que 

varia de regular à extra bold, e aos desenhos dos terminais, que podem ser curvos. 

Em relação ao alinhamento, os letreiramentos aparecem majoritariamente 

centralizados, mas também foram identificados exemplos justificados à direita e à 

esquerda. Essas características podem ser vistas em títulos como:  O Estudante que 

se Vendeu ao Diabo  (fig.07 )  e  História de Natanael e Cecília  (fig.08 ).  Outra 

característica são as inconstâncias no acabamento da forma dos letreiramentos; 

entretanto, esse fator não descaracteriza a unidade apresentada. 

Como foi dito, dentro do universo dos títulos desenhos por Avelino, existem 

características que se repetem ao longo dos títulos, formando alguns padrões. 

Entretanto, é perceptível pequenas variações dentro de um mesmo padrão. Em 

determinados títulos, como é o caso em  Casamento do bode com a raposa  (fig.09) , 

apenas o artigo “ do ” apresenta um achatamento. Isso não acontece em outros 

títulos, como:  O Casamento do Calango  (fig.10), em que a proporção do artigo “ do ” 

se encontra normal; no entanto, ainda em relação a esse exemplo, existe o aumento 

na altura de corpo das letras iniciais “ O ” e “ C ” em comparação às demais, o que 

possibilitou um maior espaço para a normalização da proporção do desenho.  

          Essas pequenas deformidades em algumas partes do desenho do título ou no 

título inteiro foram consideradas parte das decorações. Nesse sentido, os títulos:  O 

Prisioneiro do Castelo da Rocha Negra  (fig.11),  Mabel ou Lágrimas de mãe  (fig.12) e 

A Cura da Quebradeira o Peso de uma Mulher  (fig.03) apresentam distorções na 

orientação do título e alterações no desenho das letras, como: deformidade nos 

caracteres, prolongamento do corpo e da hastes. Esses atributos são considerados 

decorativos e, devido à sua recorrência nos letreiramentos de Avelino, 

supõe-se que foram usadas com o intuito de dar dinamismo às capas. 



 

Outro estilo que se repete, mas com menor frequência, são as letras cursivas, 

que apresentam o uso da caixa alta e baixa, construção contínua e descontínua, 

proporção normal e de peso bold. Suas terminações variam de desenhos com 

terminais retos a inclinados. No caso dessas capas, não foram observadas 

deformações nos letreiramentos, mas a recorrência de caixa alta, caixa baixa e 

itálico no título, como em  Romance do Escravo Grego  (fig.13),   e diferentes desenhos 

de letras cursivas, como em:  Balão do Destino ou a Menina na Ilha  (fig.14), 

variações que diversificam e   conferem dinâmica às capas. 

 Estendendo o campo de análise, é possível afirmar que as características 

formais encontrados nos letreiramentos dos folhetos recifenses da primeira metade 

do século XX podem ser encontradas em outros impressos da época, principalmente 

os de grande circulação, como revistas, que eram acessíveis a um largo público, em 

diferentes partes do Brasil. É o caso da revista carioca  A Cigarra ,   que apresenta um 

cabeçalho fixo e um logotipo descrito por FONSECA (2012) como sem serifa, com o 

C  englobando outras letras e tendo hastes prolongadas, simulando descendentes 

(fig 15) ou da revista  A Maçã ,   cujo logotipo deixa de ser fixo a partir de 1923, 

passando a fazer parte da ilustração que cobre toda a capa, como relata HALUCH 

(2016). Portanto, apesar das comparações entre os letreiramentos dos folhetos de 

cordel e de outros impressos da época ainda estarem em andamento, já é possível 

afirmar, como resultado parcial da presente pesquisa, que Antônio Avelino da Costa 

dispunha de um rico repertório tipográfico, que aumentava o poder de sedução de 

suas capas e, por consequência, contribuía para o sucesso dos folhetos publicados 

por João Martins de Athayde. 

 

Resultados Preliminares 

O estudo das capas ilustradas por Antônio Avelino da Costa, feitas a partir de 

gravuras de zinco, permite desmistificar a ideia de que os folhetos de cordel sempre 

estiveram atrelados ao uso de xilogravuras para as imagens de ilustração e de tipos 

móveis para os títulos, no contexto de uma produção gráfica rudimentar, onde 

persistem modelos antiquados. Na verdade, a análise dos folhetos publicados em 

Recife na primeira metade do século XX contextualiza essa produção em um 

Nordeste urbano e globalizado, que compartilha técnicas, modelos e estilos 



 

considerados modernos para a época, como já foi assinalado por RAMOS (2008). 

Por outro lado, a análise dos letreiramentos permite incluir os folhetos de cordel no 

campo de investigação sobre a tipografia vernacular, abrindo novas perspectivas 

para o estudo do design gráfico popular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagens 
 

(figura 01: Roque Matheus do Rio S. Francisco .  Juazeiro - CE, Lira Nordestina, 1982. Acervo: Biblioteca Central Zila Mamede 

da UFRN (Natal/RN) 
 

 

 

 
(figura 02: O Soldado Jogador .  Juazeiro - CE, Lira Nordestina, 1982. Acervo: Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

(Natal/RN) 

 

 

 

 

 



 

 

 

(figura 03:  A cura da Quebradeira o peso de uma mulher.  Juazeiro - CE, S.n.: sem editor.1955. Acervo: Biblioteca Central Zila 

Mamede da UFRN (Natal/RN) 

 

 

 

 

 

 

(figura 03:  A História da Princesa Eliza  Juazeiro - CE, S.n.: sem editor.1955. Acervo: Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

(Natal/RN) 

 

 

 

 

 

 

 



 

(figura 05:  Peleja de Serrador e Carneiro.  Juazeiro-CE, Filhas de José Bernardo da Silva. 1982. acervo: Biblioteca Central Zila 

Mamede da UFRN (Natal/RN) 

 

 

 

 

(figura 06:  Roldão no Leão de Ouro.  Juazeiro-CE, Filhas de José Bernardo da Silva. 1980. Acervo: Biblioteca Central Zila 

Mamede da UFRN (Natal/RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(figura 07:  O estudante que se vendeu ao Diabo.  Juazeiro-CE, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1975. Acervo: 

Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) 

 

 

 

 

 

(figura 08:  História de Natanael e Cecilia.  Juazeiro-CE, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1982. Acervo: Biblioteca 

Central Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(figura 09:  O Casamento do Bode com a Raposa.  Juazeiro do Norte, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1980. Acervo: 

Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) 

 

 

 

 

(figura 10:  O Casamento do Calango.  Juazeiro-CE, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1982. Acervo: Biblioteca Central 

Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

figura 11:  O Prisioneiro do Castelo da Rocha Negra.  Juazeiro-CE, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1982. Acervo: 

Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) . 

 

 

 

 

 

figura 12:  Mabel ou Lágrimas de Mãe.  Juazeiro-CE, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1982. Acervo: Biblioteca Central 

Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(figura 13:  Romance do Escravo Grego.  Juazeiro-CE, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1982. Acervo: Biblioteca 

Central Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) . 
  

 
 
 

(figura 14::  O Balão do Destino ou a Menina da Ilha  Juazeiro-CE, Editado Filhas de José Bernardo da Silva. 1982. Acervo: 

Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN (Natal/RN) . 
 

 

 
(figura 15:  A Cigarra; logotipo   Rio de Janeiro , Olavo Bilac,1895. Retirado de: FONSECA, Letícia Pedruzzi As revistas 

ilustradas A Cigarra e A Bruxa: a nova linguagem gráfica e a atuação de Julião Machado) 
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Anexos 

Ficha de análise dos letreiramentos 

 



 

 



 

 


