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Quando se fala em “Editora Globo” nos dias de 
hoje, pensa-se imediatamente no Grupo Glocbo, 
conglomerado da área de comunicação que o jornalista 
Roberto Marinho estruturou no Rio de Janeiro. 
Entretanto, ao longo de décadas, a marca “Globo” 
esteve relacionada a outro cenário: Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul.

Surgida em 1883 como uma modesta papelaria 
antiga Rua da Praia, a Livraria e Editora Globo foi uma 
das mais prósperas empresas sulinas do século XX, 
revolucionando 0 cenário editorial e a linguagem gráfica 
brasileira. Foi a Globo que traduziu pela primeira vez 
para o português autores fundamentais da literatura, 
como Thomas Mann, Virginia Woolf, Aldous Huxley 
e William Faulkner. Também foi a Globo que revelou 
escritores como Erico Veríssimo, Mario Quintana, 
Augusto Meyer e Dyonélio Machado.

Os livros, revistas e impressos recebiam um 
tratamento gráfico diferenciado, a cargo de artistas 
que trabalhavam no ofício de ilustradores. Nomes 
como João Fahrion, Sotero Cosme, Nelson Boeira 
Faedrich, Edgar Koetz, João Faria Viana, João Mottini, 
Gastão Hofstaetter e Vitorio Gueno, entre outros, 
fizeram a excelência visual das publicações da Globo. 
Eles atuavam na “Seção de Desenho”, sob a supervisão 
do designer alemão Ernst Zeuner, e estão entre 
os primeiros, no Rio Grande do Sul, a explorar os 
processos mecânicos de reprodução, o que os obrigou 
à renovação e ao aperfeiçoamento técnico constantes. 
Suas imagens, de grafismo irreverente, forte apelo 
cromático e composições que dialogam com a linguagem 
dos cartazes, exalam frescor e modernidade.

Por meio da "Seção de Desenho”, a Livraria do Globo 
formou artistas, divulgou seus trabalhos e promoveu 
uma nova e exuberante visualidade, que oxigenou 
o olhar de crianças e adultos, permanecendo na 
memória afetiva de várias gerações. Como propalado 
em seu slogan, Urbi et Orbi, a Globo e suas publicações 
falaram à cidade e ao mundo, foram local e global ao 
mesmo tempo.
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