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Uma propaganda, uma foto, um outdoor a todo o momento. A reprodução de uma 
obra famosa que todos podem ter em casa. É inevitável afirmar que a nossa relação com a 
imagem mudou drasticamente ao longo do século XX com as novas tecnologias de 
impressão e reprodução de imagens. Chega a ser até banal constatar que vivemos hoje em 
um mundo de imagens, cercado por elas e dependente delas. No entanto, nós, atores do 
século XXI, nos esquecemos por diversas vezes que tal relação não nasceu sem percalços. 
Assim como a interação dos indivíduos com tantas outras modificações tecnológicas. A 
vida cotidiana com objetos que hoje se nos apresentam como habituais possui sua própria 
história, cheia de contradições, amores e ódios.  

Nesta pesquisa, procuramos entender como a introdução de alguns desses novos 
artefatos modernos – em especial o automóvel – se apresentou em Curitiba no começo do 
século XX, uma vez que verifica-se a existência de diferentes projetos de modernização 
para a cidade nesse período. Procuramos realizar esta tarefa tendo como fontes as imagens 
que circulavam na revista A Bomba de 1913, por si só uma novidade da época, coerente 
com a expansão das revistas ilustradas no Brasil. Em especial, colocaremos em confronto 
os discursos visuais das imagens publicitárias dos automóveis BENZ e das charges que 
ironizavam o automóvel e as mudanças que ele trazia à cidade.  

 A revista A Bomba circulou em Curitiba de junho a dezembro de 1913 e teve um 
total de vinte edições. Era editada por Marcelo Bittencourt e impressa pela Typografia 

Internacional, situada na Praça Tiradentes, n.27. A revista foi um dos periódicos dessa 
época que mais deu ênfase à imagem. Seu título possuía um aspecto bem típico do art 

nouveau, com letras desenhadas e sinuosas e em seu interior encontramos várias charges e 
caricaturas assinadas por ilustradores como Aureliano Silveira (o Sylvio), Euclides 
Chichorro (o Félix), Hélio Scotti e K.Brito, por exemplo. O periódico se apresentava ao 
público como uma revista irreverente. Em suas páginas, encontramos inúmeras charges e 
sátiras em relação aos aspectos políticos e sociais do período, além de um grande número 
de propagandas sobre os mais diversos produtos e serviços prestados na cidade. De fato, A 

Bomba é citada pela historiografia como uma das revistas de humor mais representativas 
deste período na capital paranaense.    

O ponto de partida dessa pesquisa foi compreender o conceito de modernidade. O 
principal autor utilizado para esta discussão foi Ben Singer1. A partir deste autor, 
entendemos a modernidade como algo além das esferas política e econômica, sendo 
também, portanto, um conceito que designa as experiências subjetivas distintas ocorridas 
no meio urbano graças aos choques de percepção neste novo ambiente – transformado 
pelas novas tecnologias. Dessa forma, a modernidade pode ser entendida como um 
bombardeio de estímulos que transforma os fundamentos fisiológicos e psicológicos da 
experiência subjetiva. Nesse sentido, vem à tona a noção da multiplicidade de sentidos que 
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este conceito possuía naquele período. A noção de que a modernidade é definida pelas suas 
contradições é uma peça chave em nosso trabalho, uma vez que quando analisamos os 
discursos humorísticos e publicitários acerca de um objeto moderno como o automóvel 
percebemos contradições que ajudavam a definir aquele novo momento de transformações 
da cidade. Além de Singer, as obras de autores como Alain Tourraine2, Jürgen Habermas3 
e Renato Ortiz4 também nos auxiliaram a compreender este fenômeno. Sobre o contexto 
brasileiro e curitibano da época utilizamos as obras de Ângela Brandão5, Clóvis Gruner6, 
Luís Fernando Lopes Pereira7, Rafael Sêga8, Nicolau Sevcenko9, Márcia Padilha10, Elias 
Thomé Saliba11 e Marilda Queluz12.    

Além disso, como o nosso trabalho envolve análise de imagem, os autores que 
utilizamos para delimitar nossa metodologia são pesquisadores não somente da área de 
História, mas também das artes plásticas e da semiótica. Sobre as teorias a respeito das 
questões teóricas e metodológicas sobre a imagem, trabalhamos com autores como Martine 
Joly13, Pierre Sorlin14 e Artur Freitas15. Em relação à publicidade e à caricatura e sobre as 
linguagens pelas quais se expressam, utilizamos as diretrizes apontadas por Jean 
Baudrillard16, Kim SchrØder e Torben Vestergaard17, Sylvia Leite18 e Michele Petry19.  

Dividimos nossa monografia em três capítulos: no primeiro, discorremos sobre o 
contexto curitibano no início do século XX, os projetos de modernização da capital e a 
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presença cada vez mais marcante das revistas ilustradas no meio cultural da cidade. No 
segundo, trabalhamos com as propagandas dos automóveis BENZ presentes na revista A 

Bomba ao longo do ano de 1913. Após discorrermos sobre algumas questões teóricas a 
respeito da publicidade, analisamos 5 propagandas veiculadas na revista para compreender 
quais elementos o discurso publicitário se utilizava para construir suas mensagens. Por fim, 
no terceiro capítulo, trabalhamos com as imagens humorísticas encontradas na revista que 
tinham o automóvel como principal objeto das suas zombarias. Na conclusão desta 
monografia, fazemos uma comparação entre os discursos das charges e das propagandas 
sobre o automóvel, a fim de compreender como estas duas linguagens auxiliavam na 
construção de uma mentalidade moderna dos seus leitores, bem como seus aspectos visuais 
faziam parte de um novo padrão estético constitutivo deste momento.   

Entendemos que a característica principal das propagandas dos automóveis BENZ 
era auxiliar na construção da imagem do automóvel como um objeto moderno, símbolo do 
progresso técnico e científico, bem como apresentar este objeto ao leitor da revista inserido 
no cotidiano urbano, aliando sua imagem a uma mensagem de lazer, descontração e status 
social coerentes com a expansão de novos hábitos de vida aliados à expansão da 
modernidade. Além disso, como discorremos no capítulo 1, a própria proliferação de 
periódicos ilustrados no começo do século XX e dos anúncios publicitários que os 
sustentavam, denota uma pretensão de incrementar o comércio com os valores burgueses 
europeus e norte-americanos, também associados à ideia de modernidade que se queria 
construir para a capital paranaense naquela época. 

Em um segundo momento, apresentamos as charges veiculadas na mesma revista 
que tinham o automóvel como o foco de suas zombarias. Nestas representações 
humorísticas vimos que os ilustradores colocavam à mostra as falhas do projeto 
modernizador da elite ao evidenciar os aspectos negativos da introdução do automóvel em 
um cotidiano urbano ainda despreparado para tais transformações.   

Deste modo, paralelamente com as discussões acerca do caráter moderno do 
automóvel – tema por excelência das nossas análises -, procuramos evidenciar o caráter 
moderno da própria revista ilustrada e as maneiras pelas quais as imagens dos automóveis 
representavam este ideal não somente pelo seu conteúdo, mas também pela sua 
composição formal e pelas técnicas de produção. Como discorremos no capítulo 1, houve 
um importante processo de modernização na indústria gráfica paranaense com a 
implementação de técnicas de impressão como, por exemplo, a litografia, e com a presença 
de novas empresas que se dedicavam a este ofício como a Typographia Paranaense e a 
Litografia do Comércio o que auxiliava na proliferação das revistas ilustradas na cidade de 
Curitiba.  

Quando voltamos ao estudo do caso norte-americano estudado por Ben Singer, 
vemos um evidente paradoxo nos retratos da modernidade apresentados pelas revistas 
ilustradas de Nova Iorque na virada do século XIX para o XX: existia, segundo o autor, 
uma nostalgia de tempos pré-modernos, teoricamente mais tranquilos, e ao mesmo tempo, 
uma fascinação pelo horrível, pelo grotesco, pelas novas técnicas modernas. No caso 
curitibano, entretanto, apresentava-se de outra forma a característica paradoxal entre um 
passado tranquilo e um presente caótico, visto que a cidade passava por um esforço de 
modernização, enquanto a economia local ainda era pautada na indústria do mate, de base 
extrativista e indicativa da importância do “campo” e da propriedade rural. Ainda assim, 
podemos afirmar que os autores e ilustradores das revistas curitibanas também colocavam 
à vista dos leitores a falta de relação entre o projeto modernizador da elite republicana que 
se espelhava em modelos internacionais e a realidade brasileira, mais especificamente 
curitibana, uma sociedade multifacetada que não havia passado pelos mesmos processos 
europeus ou norte-americanos de assimilação da modernidade. 



Nesse sentido, podemos traçar algumas diferenças entre o discurso visual 
publicitário e o humorístico: 

- Na publicidade, o automóvel e, consequentemente a modernidade que ele 
representa, é apresentado ao leitor como o auge do progresso que chegava ao Brasil e 
também à Curitiba. O conceito de modernidade apresentado aqui é a modernidade que 
preza pelo progresso técnico e científico baseado nos preceitos racionais. Dessa forma, o 
leitor e possível consumidor do produto em destaque terá a oportunidade de gozar do luxo, 
da praticidade e do status que ele oferece; 

- Nas charges, observamos pelo menos dois tipos de discursos, ainda que ambos 
com a intenção de ironizar as transformações pelas quais a cidade passava. O discurso que 
é mais evidente é aquele que retrata o automóvel como um perigo aos transeuntes, dado o 
despreparo dos condutores e da própria infra-estrutura da cidade. No entanto, os 
ilustradores das charges também ironizam o fato de o automóvel ser um elemento de 
distinção social que molda as relações entre os indivíduos. 

Para além das diferenças semânticas das imagens publicitárias e humorísticas, 
podemos traçar também importantes diferenças estilísticas em sua composição: 

- Uma vez que na publicidade a preocupação é evidenciar o automóvel enquanto 
um objeto símbolo do progresso técnico e da descontração moderna observamos, pelo 
menos, duas maneiras formais apresentadas: a primeira é a utilização de um desenho com 
alusões ao desenho técnico nas propagandas, em que o automóvel ocupa lugar de destaque 
na diagramação da imagem; um segunda técnica observada é a introdução do automóvel 
em um ambiente prazeroso e descontraído, construído por meio de imagens mais lúdicas, 
expressivas, sem o rigor do desenho técnico. Para tal, os desenhos das propagandas 
diferem sobremaneira dos anteriores. A imagem do automóvel é parte de uma cena ou 
paisagem, com cores e formas que podem ser associadas a esta outra interpretação da 
modernidade; 

- As charges, por sua vez, utilizam uma conjugação extrema da linguagem verbal e 
da linguagem visual. A visualidade das charges aqui estudadas não dá conta de esclarecer a 
mensagem que pretende passar ao leitor, daí a importância da linguagem verbal para que o 
processo de compreensão se complete. No entanto, a visualidade do humor não deixa de 
ser importante por este fato. É a atração pelas imagens e a curiosidade pelo sentido das 
cenas estilizadas em linhas e cores modernas que leva o leitor ao texto verbal (legendas, 
diálogos) que acompanha as charges e que conduz a articulação do chiste às situações do 
seu entorno social. As imagens das charges se diferem das imagens publicitárias porque 
não apresentam nenhuma pretensão em evidenciar o automóvel enquanto um objeto 
moderno que só traz vantagens, tampouco os seus agentes como exemplos sociais a serem 
seguidos. A visualidade das charges traz justamente traços deformados e exagerados, com 
o propósito de ridicularizar personagens, seus trejeitos e modos de vestir em diversas 
situações urbanas, e esse escárnio remete a uma desconexão entre a realidade vivida e a 
expectativa sustentada pelos meios de comunicação da época.  

Esta aparente contradição entre as mensagens vinculadas por estes meios visuais 
nos faz retornar às considerações de Ben Singer. Entendendo o ambiente urbano moderno 
como um ambiente repleto de estímulos novos – sejam eles visuais, sensoriais, auditivos 
etc – tentamos compreender este paradoxo de definições da modernidade curitibana como 
duas faces de uma mesma moeda. A multiplicidade das novidades no meio urbano desta 
época criou experiências subjetivas diversificadas nos indivíduos que se relacionavam com 
este novo ambiente. Dessa forma, a coexistência de diferentes discursos acerca do processo 
de modernização e das transformações sociais e culturais aí implicadas, nesta pesquisa 
exemplificada pela comparação entre especificidades discursivas das charges e da 
publicidade, é reveladora de um contexto em transformação, que envolve aspirações 



políticas e econômicas, inovações técnicas e culturais, mudanças de percepção e de formas 
de vida. 

 
 

 

 

Quarta capa anúncio automóveis Benz A Bomba nº07 
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Humor visual A Bomba nº07 ago/1913. 
Ilustrador: Felix (Euclides Chichorro) 
Os nossos chauffers  

Comissário: - Qual é a sua proffisão? 
Chauffer (distraído): - Assassino. 
Comissário: -Assassino?! 
Chauffer (caindo em si): - Quero dizer, chauffer. 
 

Humor visual A Bomba no6 jul/1913. Ilustrador: 
Félix (Euclides Chichorro) 
Os milagres do automóvel 

- Tua mãe é que é o diabo, minha flor, não simpatiza 
comigo... como há de deixar que nos casemos? 
– O senhor nos convida para passear de automóvel 
que ela deixa. 

 


